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Distribuição por conexão  

 

DR. RONAN ALMEIDA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, advogado, 

inscrito na OAB/RO, sob o número 2.523, inscrito no CPF sob o 

número 215.577.801.53, com escritório profissional estabelecido na 

Avenida 16 de Junho, 1.366, CEP 76932.000, São Miguel do Guaporé, 

Estado de Rondônia, vem, respeitosamente, nos termos da Lei de 

número 12.403, de 04/05/2011, artigo 319, I, II e III, do dispositivo 

legal que alterou o Decreto-Lei de número 3.689, de 03/10/1941, que 



trata sobre o Código de Processo Penal brasileiro, à presença de vossa 

excelência, advogando em causa própria, apresentar: 

 

NOTÍCIA-CRIME CUMULADA COM MEDIDA CAUTELAR DE 

AFASTAMENTO DE CARGOS ELEITORAIS 

 

Em face de: 01)REJANE DE SOUSA GONÇALVES FRACCARO, 

brasileira, casada, juíza de direito, portadora do RG nº 676.516 

SSP/RO, inscrita no CPF nº 659.311.062-00, podendo ser encontrada 

na sede do Cartório Eleitoral da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do 

Guaporé, situado na Avenida Cacoal, número 965, Bairro Cristo Rei, 

telefone 3642.2182 e endereço eletrônico zon035@tre-ro.jus.br, CEP 

76.932.000, ou no escritório de advocacia de seu esposo, doutor 

ANTÔNIO FRACCARO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na 

mailto:zon035@tre-ro.jus.br


OAB/RO 1941, portador do RG número 1055581027 SSP/RS, inscrito 

no CPF número 597.598.442-49, com escritório profissional situado 

na Av. Presidente Dutra, 3650, Bairro Olaria, CEP 76801-222 Porto 

Velho (RO); 02) FELIPE MAGNO SILVA FONSECA, brasileiro, 

promotor público, podendo ser encontrado na Promotoria de Justiça, 

localizada na Rua Capitão Sílvio, número 1410, telefones 69) 3642-

2625 e 36422727, CEP de número 76932-000, Bairro Cristo Rei, 

endereço eletrônico saomiguel@mpro.mp.br, São Miguel do 

Guaporé, Estado de Rondônia; e 03) ANALICE DA SILVA, brasileira, 

promotora pública, lotada na comarca de Nova Brasilândia, com sede 

no endereço estabelecido na Rua Príncipe da Beira, número 1.491, 

CEP de número 76958.000, Nova Brasilândia D´oeste, Estado de 

Rondônia, expondo os fatos e fundamentos como se vê a seguir: 

 

DOS FATOS QUE MERECEM ATENÇÃO 

mailto:saomiguel@mpro.mp.br


 

Trata-se de notícia-crime, proposta de forma cautelar, em face dos 

requeridos, as quais são autoridades máximas no Juízo da 35ª Zona 

Eleitoral dos Municípios de São Miguel do Guaporé e Seringueiras, 

Estado de Rondônia. Durante o processo eleitoral referente às 

eleições 2020, em nenhuma circunstância, foi deferido qualquer 

pedido postulado pelo autor, mesmo sendo todos consistentes, 

levando a crer que pode existir ilícito penal praticado pelas duas 

autoridades, pois um dos juízes, que atuam como substituto, qual 

seja, Fábio Batista da Silva, consignou numa ata, de identificação de 

documento de número 24500088, dos autos de número 7002776-

66.2018.822.0022, do dia 07/02/2019, às 09:35:56, que afirmou o 

seguinte: “Verifico que os autos tratam-se de “demanda complexa”, 

onde se faz necessário maior cautela em qualquer fase onde se busca 

acordo. No mais, perfeitamente possível o acordo de suspensão 



processual, pois o CPC prevê possibilidade, além do mais, se deve 

buscar, sempre que possível, a satisfatividade jurisdicional de 

maneira consensual, sendo que o juízo deve ser ajudado nesse ponto. 

Sendo assim, determino a suspensão desse feito por 60 dias. Findado 

esse prazo, intimem as partes a informar o deslinde desse feito. São 

Miguel do Guaporé, 06/02/2019. Nada mais, eu Marcelo Helder de 

Oliveira Gois, conciliador judicial. Fábio Batista da Silva, juiz em 

substituição”. Quanto à pessoa de Marcelo Helder de Oliveira Gois, 

antes de assumir o carto de conciliador do fórum de São Miguel do 

Guaporé, atuava como policial militar e, posteriormente, ingressou na 

carreira do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e, 

paralelamente, exerce a atividade de investimento de ativo financeiro 

na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, juntamente com o advogado 

Tiago Cândido, que deixou de atuar profissionalmente para dedicar-

se exclusivamente no mercado de ações, sendo que pelo pouco tempo 



de trabalho que tiveram antes não tenham auferido muitos recursos 

para promoverem investimentos na melhor Bolsa de Valores da 

América Latina, os quais o autor suspeita que são usados por pessoas 

do próprio poder judiciário que ganham salários vultosos para serem 

“laranjas” para aplicarem seus rendimentos, fugindo de pagamentos 

de impostos, de investigação, de incursão ministerial fiscalizadora, 

como o Conselho Nacional de Justiça, Polícia Federal, Ministério 

Público Federal e a própria Justiça Federal.  

 

DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO JUÍZO CIVEL 

DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE 

 

Quanto ao que acontecera na audiência acima informada, o caso 

remoto como asseverado pelo promotor público Jônatas Albuquerque 



Pires Rocha, que falecera recentemente de coronarivus, e foi um 

excelente fiscal da lei na comarca de São Miguel do Guaporé, quando, 

no dia 05/11/2018, distribuiu a petição inicial de número 22678765, 

do qual registro a parte principal para conhecimento, consignado nos 

autos de número 7002776-66.2018.8.22.0022, na ação de 

improbidade administrativa, promovida pelo Ministério Público de 

Rondônia, em face de “MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO 

GUAPORÉ/RO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

na Avenida Maracatiara, n.º 1490, Centro, São Miguel do Guaporé, 

inscrita no CNPJ sob o n.º 22.855.167/0001-77, representado por seu 

Prefeito CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO, brasileiro, casado, 

nascido em 14/04/1965, filho de José Aparecido de Carvalho e 

Laurinda Aparecida de Carvalho, portador da CI/RG n. 229289435 

SSP/RO, inscrito no CPF sob o n. 326.946.606-15, residente e 

domiciliado na Avenida Capitão Sílvio, n. 1090, bairro Cristo Rei, em 



São Miguel do Guaporé-RO; CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO, 

brasileiro, casado, nascido em 14/04/1965, filho de José Aparecido de 

Carvalho e Laurinda Aparecida de Carvalho, portador da CI/RG n. 

229289435 SSP/RO, inscrito no CPF sob o n. 326.946.606-15, 

residente e domiciliado na Avenida Capitão Sílvio, n. 1090, bairro 

Cristo Rei, em São Miguel do Guaporé-RO. OSIEL XAVIER DA 

GAMA, brasileiro, nascido em 27/01/1977, secretário municipal de 

educação no ano de 2018, filho de Izahaque Claudino da Gama e 

Emília Xavier da Gama, portador da CI/RG n. 608822 SSP/RO, 

inscrito no CPF sob o n. 599.414.302-25, residente e domiciliado na 

Linha 82, Km 6, Lado Sul, Zona Rural, em São Miguel do Guaporé-

RO. IZAIAS LOPES DA SILVA TEIXEIRA, brasileiro, secretário 

municipal de educação no ano de 2013, filho de José Lopes Teixeira e 

Ivanete Maria da Silva, portador da CI/RG n. 507785 SSP/RO, 

inscrito no CPF sob o n. 469.055.452-87, residente e domiciliado na 



Rua Guaporé, n. 2371, em São Miguel do Guaporé-RO. GILMAR 

RAMOS DOS SANTOS, brasileiro, secretário municipal de educação 

nos anos de 2013 e 2014, filho de Dionísio Batista Pinheiro e Rozalina 

Ramos Pinheiro, portador da CI/RG n. 503.286 SSP/RO, inscrito no 

CPF sob o n. 658.486.912-15, residente e domiciliado na Linha 98, 

Km 05, Lado Sul, Zona Rural, em São Miguel do Guaporé-RO. 

SCHARLA CRISTINA R. PEREIRA, brasileira, secretária municipal 

de educação no ano de 2014, portadora da CI/RG n. 751634, SSP/RO, 

inscrita no CPF sob o n. 710.149.182-00, residente e domiciliada na 

Avenida Capitão Sílvio, n. 515, Centro, em São Miguel do Guaporé-

RO, telefone (69) 984986692. MARLENE LAZARI PEREIRA 

BEZERRA, brasileira, secretária municipal de educação nos anos de 

2014 e 2015, filha de José Alves Pereira e Clarinda de Nazari Pereira, 

portadora da CI/RG n. 117.443 – SSP/MS, inscrita no CPF sob o n. 

466.129.981-72, residente e domiciliada na Rua Castanheira, n. 2045, 



em São Miguel do Guaporé-RO. Passou-se, então, a apurar a 

ocorrência de pagamentos indevidos de diárias, sem os requisitos 

legais, com desvio de finalidade, os quais visavam burlar o sistema 

remuneratório dos servidores públicos municipais. Nesse trilho, 

abaixo segue a relação servidores que mais receberam tais diárias nos 

anos de 2013, 2014 e 2015, situações que saltam aos olhos pela 

dissonância do caráter excepcional do pagamento de diárias, o qual 

possui natureza indenizatória, com a realidade verificada no âmbito 

da secretaria municipal de educação, especialmente quanto a 

quantidade de diárias recebidas nos anos de 2013, 2014 e 2015, pelos 

servidores: Ailton Boneze, Edis Liutil, José Liutil, Valdinei Alves da 

Silva. Diante disso, foram empreendidas diversas diligências 

investigativas, especialmente, o relatório realizado por este Parquet 

(fls. 124/126), oportunidade em que constatou que a discrepância 

entre o real valor recebido pelos motoristas escolares 



supramencionados frente ao sistema de empenho global utilizado 

pelo Executivo Municipal, bem como a fiscalização e o relatório 

técnico elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado (fls. 142/144-v 

), com o apoio deste Órgão Ministerial em novembro de 2017, através 

do qual verificou-se a fragilidade do controle interno e informações 

existentes quanto ao pagamento das denominadas “diárias de campo” 

aos servidores da Secretaria Municipal de Educação, especificamente, 

quanto aos motoristas escolares, bem como a inadequação da espécie 

indenizatória intentada, os quais resultaram na comprovação das 

seguintes irregularidades”.  

 

RECEBIMENTO DE ATIVO FINANCEIRO SUSPEITO POR PARTE 

DE MAGISTRADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA 

 



Sobre recebimento de ativo financeiro suspeito, o autor não tem 

dúvida nenhuma de que o magistrado Fábio Batista da Silva, atuante 

como magistrado em substituição na região do Vale do Guaporé, nos 

autos de número0600468-78.2020.6.22.0005, distribuído pelo autor 

no dia 22/02/2021, às 18:36:48, no Juízo da 5ª Zona Eleitoral de 

Costa Marques e São Francisco, e usando  o código de número 

21022218364808000000076688309 e o documento de identificação 

de número 79461687, afirmou o seguinte sobre atitude suspeita de 

recebimento de propina por parte do magistrado Fábio Batista da 

Silva, que pelas informações narradas a seguir não há dúvida de que 

o juiz tenha se apropriado de dinheiro de instituição financeira: 

“FABIO BATISTA DA SILVA. Valido por 90 dias. FAVORECIDO: 

CCLA DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 

02.015.588/0001-82, com sede a Avenida Presidente Kennedy, n. 



775, Bairro Centro, na cidade de Pimenta Bueno – RO. Autos nº: 

7000725- 71.2016.8.22.0016. Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Parte Ativa: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB 

CREDIP. Parte Passiva: CLAUDIO XAVIER CUSTODIO, ODALISCA 

LOPES DE MESQUITA, ADILSON RODRIGUES TEIXEIRA. 1- 

Número da conta. Agência: 4473/040/01502626-7. Valor: R$ 

4.642,10. Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDI, 

CNPJ 02.015.588.0001/82. FINALIDADE: O MM. Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível desta Comarca, AUTORIZA o Gerente da Caixa 

Econômica Federal, Agência São Miguel do Guaporé/RO, ou quem 

suas vezes fizer, a entregar a SICOOB CREDIP acima qualificado ou 

Noel Nunes de Andrade- OAB/RO 1.586, os valores acima 

mencionados, com acréscimos legais que existirem, zerando os 



saldos, e efetuando em seguida o encerramento das contas judiciais. 

O advogado se comprometerá a repassar ao seu cliente o que lhe cabe 

por direito, tudo em conformidade com a sentença, adiante transcrita: 

Considerando a satisfação da obrigação, julgo extinto por sentença o 

feito, nos termos do art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará do valor bloqueado por meio do sistema 

BACEN/JUD (id nº 10806098) para a parte executada, haja vista que 

entre o intervalo dos procedimentos do bloqueio até a resposta do 

BACEN, houve o pagamento voluntário do saldo remanescente. Caso 

exista outros valores, além dos existentes em razão da penhora on line 

acima mencionada, expeça-se o competente alvará em favor da parte 

exequente. P. R. I. Após, arquivem-se. Costa Marques/RO, data da 

assinatura digital. FABIO BATISTA DA SILVA. Juiz de Direito." Costa 

Marques/RO, terça-feira, 19 de setembro de 2017. FABIO BATISTA 

DA SILVA. Juiz de Direito. No dia 24/10/2017, às 15:52:40, o 



advogado Noel de Andrade, agindo como se fosse juiz da comarca, 

juntou o documento de identificação de número 14081002, referente 

à identificação de comprovante de levantamento de alvará, com 

informação de transação efetuada com sucesso por JB757203, 

RAFFAEL B. L. V. REIS, no valor de R$ 2.742,77, na conta de número 

4473, 040, 01504854 -6, na Caixa Econômica Federal, em nome de 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSA/CLAUDIO 

XAVIER CUSTODIO, através da guia de número 523130343130, com 

a descrição de “para enviar TED JUDICIAL utilizar o ID (identificação 

de documento) de número 049447300121710132. 02.015.588/0001-

82, no CNPJ de número 02.015.588/0001-82, do código de barra de 

número 10498.39317 09000.100041 09502.098164 2 

73400000274277, na data de 13/10/2017, por meio do documento de 

número 049447300121710132, referente ao processo de número 

70007257120168220016, como beneficiado o CNPJ de número 



00.360.305/0001-04, diferente do CNPJ de número 

02.015.588/0001-82, da instituição financeira, qual seja, favorecido 

CCLA DO CENTRO SUL RONDONIENSE – (SICOOB CREDIP), 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob número 

02.015.588/0001-82, com sede a Avenida Presidente Kennedy, 

número 775, Bairro, centro, na cidade de Pimenta Bueno (RO). 

Consultando o CNPJ, aparece como credora a CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, nome da fantasia CEF MATRIZ, natureza jurídica 

empresa pública, situada no SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 

Número do Logradouro, 34, Complemento do Logradouro, BLOCO A, 

Bairro ASA SUL, CEP 70092-900, Brasília, Distrito Federal. Se o 

SICOOB CREDIP é a instituição financeira que deveria receber o ativo 

financeiro, então porque o dinheiro foi depositado na CEF em 

Brasília. Pela informação acimam, o dinheiro, em tese, para a conta 

do magistrado, como descrito: “FÁBIO BATISTA DA SILVA. 



6.460,16. Cumprida integralmente. 6.460,16 6.460,16, no dia 

29/05/2017, às 05:08, e no dia 31/05/2017, às 19:20. Transferência 

de valores, conforme documento de identificação de número 

072017000006362835, na instituição financeira da CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, da agência de número 4473, do tipo de 

crédito judicial, em nome Fábio Batista da Silva, no valor de R$ 

6.460,16, recebida em 02/06/2017. Acima informa que foram 

efetuados dois depósitos, assim discriminados: “6.460,16 6.460,16, 

no dia 29/05/2017, às 05:08, e no dia 31/05/2017, às 19:20”. O valor 

total é de R$ 12.920,32, caso tenha sido mesmo desta forma. Para 

esclarecer a dúvida, então é necessário notificar o juiz para dizer se o 

valor foi depositado em sua conta corrente, qual o valor correto e se 

não foi, então porque na informação, os dados são relacionados à 

pessoa do juiz como aquele que recebe o ativo financeiro proveniente 

dessa execução estapafúrdia (esquisita), que precisa ser notificada a 



instituição financeira SICOB-CREDIP, para dizer como foi feita 

exatamente essa operação, ou seja, se o crédito foi para o próprio 

banco, como exequente, como credora, ou para onde foi, 

concretamente, parar o dinheiro, até porque aparece outra agência 

bancária, qual seja, a de número 4473/040/01502626-7 e, 

consultando os dados das instituições financeiras brasileiras, o nome 

que aparece é a agência de número 4473, OURO BRANCO DO SUL, 

Banco do Brasil S/A, localizada na Avenida Jorge Eduardo de 

Medeiros, s/n esquina com a Rua das Araras, cidade de Itiquira, 

telefone 65- 34921280, fax de número 65- 34921262e-

mail:age4473@bb.com.brhorário de atendimento: de segunda à 

sexta-feira das 09:00:00 às 14:00:00. A cidade de Itiquira está 

localizada no meu Estado de Goiás, próximo de Brasília, onde, 

quando jovem, fiz muitas excursões. O nome correto da cidade é Salto 

do Itiquira, que possui uma queda de água de 168 metros de altura, 



localizada no município de Formosa, em Goiás, no Brasil. O bispo 

atual dessa cidade é o dom Adair, que atuava na cidade de Rubiataba 

e Mozarlândia, onde o Zezé de Camargo tem uma fazenda, que doou 

para o seu pai, que faleceu recentemente. A cidade onde nasceu o juiz 

Fábio Batista da Silva é Anápolis, que fica a 53 quilômetros de Goiânia 

e 150 de Brasília. Seu último emprego foi no Fórum de Goiânia, onde 

trabalhava como conciliador. Estudou na mesma universidade que eu 

estudei: PUC, Pontifícia Universidade Católica, ligada à Igreja 

Católica, da qual fui o diretor-geral do Centro Acadêmico do Curso de 

Filosofia, e, posteriormente, mudei para o Estado de Rondônia, onde 

moro atualmente vivendo da advocacia e agora analisando prestação 

de contas de candidatos que participaram da campanha eleitoral de 

2020, como o senhor Cláudio Xavier Custódio, que se tornou vice-

prefeito do Município de Costa Marques, na chapa composta com o 

prefeito, Vagner Miranda da Silva, mais conhecido como Mirandão, 



os quais ganharam o pleito e foram diplomados, exercendo aos 

cargos, mesmo tendo suas candidaturas questionadas por meio de 

ação própria, porém todas negadas pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de 

Costa Marques e São Francisco. Posto isto, pode-se os 

esclarecimentos contidos acima para melhor analisar o restante da 

prestação de contas do agente político, ora questionado, por meio de 

impugnação. Por último, requer a notificação do Banco Central para 

que tome conhecimento da existência desse processo no sentido de 

auferir se há o cometimento de crime de lavagem de dinheiro, mais 

conhecido por branqueamento de capitas, é uma prática econômico-

financeira que tem por finalidade dissimular ou esconder a origem 

ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de 

forma que tais ativos aparentem uma origem lícita ou que, pelo 

menos, a origem ilícita seja difícil de demonstrar ou provar. Na 

verdade, lavar dinheiro é simular uma operação financeira para 



justificar valores obtidos por meios ilícitos ou não declarados, como 

por exemplo, a emissão de notas fiscais falsas (por advogados, 

consultores e contadores (profissão de Cláudio Xavier Custódio) de 

serviços não prestados de fato, como notas falsas, para justificar o 

recebimento de valores que foram recebidos por propina (em tese o 

magistrado Fábio Batista da Silva), venda de drogas ou simplesmente 

não declarados ao fisco (União, Estado de Rondônia e Município de 

Costa Marques) no momento correto. Trata-se de querer justificar a 

existência de valores ou bens obtidos de forma inidônea através de 

falsas operações idôneas, como essa, em tese, desses autos de 

prestação de contas de campanha eleitoral do vice-prefeito de Costa 

Marques, Estado de Rondônia, Cláudio Xavier Custódio, por ser uma 

medida de inteira justiça e, após as formalidades de praxe, que o 

terceiro interessado seja intimado, via mural eletrônico, uma vez que 

o mesmo acompanha a movimentação processual diariamente, para 



se inteirar de fatos novos que exigem a intervenção cristalina para a 

lisura processual, objeto de enfrentamento relacionado aos autos de 

prestação de contas de dirigentes partidários, um dos processos mais 

importantes de uma campanha eleitoral, do qual o TSE promove 

compartilhamento de todas as informações com a Receita Federal, 

Polícia Federal, Advocacia Geral da União, COAF, Ministério Público 

Federal, organizações internacionais ligadas a ativos financeiros que 

atuam para impedir a movimentação de ativo financeiro que 

prejudique toda a sociedade brasileira”. 

 

DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO SOBRE PATRIMÔNIO DO 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 

 

 



No dia 07/12/2020, o advogado Ronan Almeida de Araújo, distribuiu 

no Juízo da 5ª Zona Eleitoral de São Miguel do Guaporé e 

Seringueiras, o processo de número 0600554.56.2020.6.22.0035, de 

autoria de Alexandre Eli Carazai, policial militar aposentado e ex-

vereador na urbe no mandato anterior ao do atual, na ação de 

investigação eleitoral contra Cornélio Duarte de Carvalho, Ronaldo da 

Mota Vaz, prefeito e vice, respectivamente, às eleições 2020, Valdeci 

Elias, residente na linha 25, sentido Nova Brasilândia, km 27, inscrito 

no CPF sob o número 644.142.802-49 e portador da carteira de 

identidade de número 705528, SSP/RO, além de Marino João Galina, 

inscrito no CPF sob o número 285.452.739-91, o partido político 

MDB, inscrito no CNPJ de número 15.779.736/0001-87, e, por 

último, em face da coligação denominada de “Unidos para continuar 

crescendo”, que dera a vitória à chapa majoritária composta pelo dois 

agentes políticos acima mencionados. Como “fiscal da lei”, o 



promotor público eleitoral estadual e federal, ora requerido, 

representando as duas justiças públicas. No dia 10/12/2020, às 

20:13:20, Rejane de Souza Gonçalves Fraccaro, ora requerida, de 

acordo com o documento de identificação de número 54352514, sobre 

os autos de número 0600554-56.2020.6.22.0035, afirmando o 

seguinte: “Vistos. 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 



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

de registros 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: se 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 (ID 28128141), 

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 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.”  

 

O mais inconcebível foi o que decidiu a magistrada sobre o feito de 

número 0600550-19.2020.6.22.0035, distribuído no dia 19/11/2020, 

no Juízo da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do Guaporé e 

Seringueiras, quando, por meio do documento de identificação de 

número 78262240, no dia 26/02/2021, às 10:20:24, disse o seguinte: 

“Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), com pedido 

liminar, proposta por RAIMUNDO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE em face 

de CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO, RONALDO DA MOTA VAZ, 



Coligação "UNIDOS PARA CONTINUAR CRESCENDO" e MARINO 

JOAO GALINA, sendo que os dois primeiros requeridos foram eleitos, 

respectivamente, para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de São 

Miguel do Guaporé/RO, nas eleições municipais de 2020, e o último 

figura como representante do MDB de São Miguel do Guaporé/RO, 

sob alegação de fraudes nas declarações de bens apresentadas, bem 

como o desequilíbrio no processo eleitoral pela não apresentação das 

contas parciais de campanha. Pugnou, ainda, pela declaração de 

suspeição do Membro do Ministério Público Eleitoral, Dr. Felipe 

Magno Silva Fonsêca, e da Juíza da 35ª Zona Eleitoral/RO, Dra. 

Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro. O Juiz Fábio Batista da Silva, 

respondendo pela 35ª Zona Eleitoral/RO ao tempo da propositura da 

ação, declarou sua suspeição para atuar no feito, com fundamento no 

art. 145, §1º, do Código de Processo Civil, e determinou fosse 

comunicado à Presidência e à Corregedoria do Tribunal de Justiça 



Eleitoral de Rondônia (ID 41910532). O Membro do Parquet, por sua 

vez, manifestou-se pela rejeição da alegação de suspeição deste 

(ID 48135461). A seguir, esta Magistrada, ao apreciar os autos, em 

decisão fundamentada, rejeitou a alegação de suspeição para atuar no 

feito e indeferiu o pedido de tutela antecipada requerida em caráter 

antecedente, por entender que o ônus da prova das alegações recai 

sobre o autor e que não havia evidências necessárias para o 

deferimento das medidas pleiteadas. Devidamente citados, os réus 

apresentaram contestação, arguindo pela improcedência da alegação 

de fraude por parte de CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO, 

quando declarou o tamanho do bem imóvel questionado em relação a 

este candidato, bem como argumentou que o réu RONALDO DA 

MOTA VAZ não é possui um lote rural questionado pelo 

autor (ID 54626856). Após, os autos foram remetidos ao Ministério 

Público Eleitoral, que emitiu parecer pela rejeição desta ação de 



impugnação de mandato eletivo (ID 57854785).  Constato, por fim, 

que a advogada Maria Cristina Batista Chaves, OAB/RO4539, 

renunciou o patrocínio da causa (ID 65171828). É o breve 

relatório. Decido.  II – FUNDAMENTAÇÃO. O autor efetuou vários 

pedidos liminares, acerca dos quais entendo que não é necessário 

nova manifestação do Juízo, visto que já foram apreciados e 

indeferidos através da Decisão de ID 50271845, a qual, por conter 

embasamentos consistentes, adoto como parte integrante da 

fundamentação desta sentença. Pontuo, ainda, que na referida 

decisão esta magistrada enfrentou as questões referentes à alegação 

de sua suspeição e do membro do Ministério Público Eleitoral, as 

quais, portanto, já estão superadas. No pedido principal, requer o 

autor seja esta ação de investigação judicial eleitoral 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. Os 

argumentos, para concessão das medidas almejadas acima, são a 

existência de bens imóveis de propriedade dos candidatos Cornélio 

Duarte de Carvalho e Ronaldo da Mota Vaz, sendo que, em relação ao 

primeiro demandado, teria sido indicada, em seu registro de 

candidatura, a propriedade de lote de terra rural com medidas 

divergentes daquelas informadas pelo Cartório de Registro de 

Imóveis; e, em relação ao segundo demandado, este, em seu registro 

de candidatura, teria ocultado lote de terra rural do qual este 

é proprietário. O autor juntou documentos para fazer prova de suas 

alegações (IDs 41592870 e 41592871). Os réus apresentaram defesa 



nos autos, aduzindo, em síntese, que 1) grande parte da propriedade 

do candidato Cornélio Duarte de Carvalho foi vendida a seus 

familiares, juntando documentos (ID 54571877 e seguintes); e que 2) 

a propriedade do candidato Ronaldo da Mota vaz, na verdade, 

pertence ao seu genitor, Geraldo Simão Vaz, bem como que se trata 

de imóvel de pequeno tamanho, e que em todo o caso não teria a 

proporcionalidade de interferir no resultado eleitoral. Entendo que 

devem ser acolhidos os argumentos da defesa. Considerando as 

provas trazidas nos autos pelos réus, percebo que, embora não 

tenham sido levados a registro no Cartório de Registro de Imóveis, os 

contratos de compra e venda entre o candidato Cornélio Duarte de 

Carvalho e seus familiares estão com firma reconhecida, datada de 

período anterior ao requerimento de registro de sua candidatura. 

Quanto à propriedade do bem imóvel de Ronaldo da Mota Vaz, ainda 

que não tenha comprovado nos autos que o bem de fato não lhe 



pertence, trata-se de área terra rural de apenas 4,84 hectares, cuja 

omissão em seu requerimento de registro de candidatura não 

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

poder de autoridade consentâneo a interferir no resultado das 

Eleições Municipais de 2020 (art. 22 da Lei Complementar 64/1990). 

Ressalto que o autor escolheu a via inadequada para arguir a omissão 

de patrimônio dos candidatos, a qual, claramente, deveria ter sido 

objeto de impugnação nos autos do requerimento de registro de 

candidatura, nos termos do § 2º do art. 34 da Res. TSE 23.609/2019. 

Consigno que, na peça inicial, o autor não requereu a produção de 

outras provas além daquelas juntadas no ato da propositura da ação, 

não havendo inclusive pedido de oitiva de testemunhas. Ele requereu, 

porém, que, depois de apresentada a defesa, lhe fosse dada 

oportunidade para oferecer impugnação nos autos; todavia, conforme 

o rito estabelecido pelo art. 22 c/c art. 24 da Lei Complementar 



64/1990, não há previsão de impugnação à contestação e, quanto 

à oportunização para alegações finais, esta só teria lugar caso 

houvesse dilação probatória, o que, não havendo nos autos, enseja o 

imediato julgamento do feito. Registro, por fim, que os réus pediram 

a condenação do autor em litigância de má-fé, com fulcro no art. 80 

do CPC, a qual entendo não restar configurada nos autos, 

considerando o conjunto das provas. III – DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fulcro nos artigos 22, 23 e 24 da Lei Complementar 

64/1990, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

nesta Ação de Investigação Judicial Eleitoral, em face da não 

constatação de uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico 

ou do poder de autoridade a influenciar no resultado do 

pleito.  Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, proceda-se às anotações e comunicações pertinentes. Após, 

arquivem-se os autos.” Por não concordar a decisão absurda da 



magistrada, ao ponto de não ver diferença de chácara com um sítio, 

não tem como aceitar a decisão acima mencionada, pois o bem 

declarado à Justiça Eleitoral pelo prefeito Cornélio Duarte de 

Carvalho é, na verdade, um sítio de 24 alqueires, conforme 

documento juntado no próprio, o qual o autor teve ao cuidado 

extremo de providenciar em cartório extrajudicial a certidão que 

prova que o imóvel vale, em torno de 10 milhões de reais, e não um 

patrimônio que o prefeito avaliou em R$ 400.000,00 (quatrocentos 

mil reais), uma mentira inaceitável, inconcebível e intolerável, razão 

pela qual o autor propõe a presente notícia contra os dois requeridos, 

pois é bem provável que os tenham recebido vantagens ilícitas para 

concordarem com tudo que o prefeito, o vice, todos os candidatos da 

coligação vitoriosa, sendo que nenhuma ação que questiona situações 

das mais variadas praticadas pelos agentes políticos que participaram 

das eleições de 2020, foram motivo de acolhimento. A suspeita maior 



é que nos primeiros dias do ano de 2021, o presidente da Câmara 

Municipal de São Miguel do Guaporé, orquestrou a aprovação de um 

projeto-lei para o prefeito adquirir “máquinas pesadas”, orçado em 

quatro milhões de reais, em forma de empréstimo junto ao Banco do 

Brasil dessa urbe, o que o juízo precisa intervir para que essa 

instituição financeira tão séria possa ser impedida de balizar 

empréstimo de ativo financeiro suspeito. 

  

PARECER MINISTERIAL SOBRE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS TEM O COMETIMENTO DE FRAUDE PROCESSUAL 

COMETIDO PEALA PROMOTORA ANALICE DA SILVA 

 

Nos processos de investigação eleitoral dos quais o autor tem 

enfrentado, nota-se que todos os promotores públicos eleitorais estão 



usando o token do promotor público de Pimenta Bueno, doutor 

Marcos Giovane Artico, que é considerado crime grave, como fraude 

processual e falsidade ideológica. Nos autos de número 0600559-

78.2020.6.22.0035, conforme documento de identificação de número 

76075547, usando o código de barra de número 

21012916322600000000073535356, a excelentíssima senhora e 

doutora Analice da Silva, promotora pública titular na comarca de 

Nova Brasilândia, atuando no Juízo da 35ª Zona Eleitoral de São 

Miguel do Guaporé e Seringueiras, emitiu parecer sobre o processo de 

prestação de contas de Cornélio Duarte de Carvalho e Ronaldo da 

Mota Vaz, eleitos prefeito e vice, respectivamente, às eleições de 

2020, sendo que a representante do parquet também cometera crime 

de falsidade ideológica e fraude processual, como dito anteriormente, 

além dela o próprio promotor titular, doutor Felipe Magno Fonseca, 

e quanto aos autos do processo de prestação de contas supracitados, 



transcrevo o que dissera a promotora pública eleitoral estadual e 

federal, em substituição, Analice da Silva: “EXCELENTÍSSIMO(A) 

SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) ELEITORAL DA 35ª ZONA 

ELEITORAL, COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO 

Autos nº 0600559-78.2020.6.22.0035 O MINISTÉRIO PÚBLICO 

ELEITORAL, por intermédio da Promotoria Eleitoral da 35ª Zona, 

presentado pela Promotora Eleitoral signatária, no exercício das suas 

atribuições constitucionais e legais, especialmente com fundamento 

nos arts. 78 e 79, da Lei Complementar nº 75/93, vem à presença de 

Vossa Excelência apresentar PARECER nos autos do presente 

processo de Prestação de Contas, o que faz com fundamento nas 

razões de fato e de direito a seguir aduzidas: I – RELATÓRIO Tratam 

os presentes autos de prestação de contas apresentada pelo candidato 

eleito CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO e RONALDO DA MOTA 

VAZ aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no município de São 



Miguel do Guaporé/RO, referente à campanha eleitoral de 2020. 

Despacho (ID. 70323715). Edital (ID. 70530343). ALEXANDRE ELI 

CARAZAI apresentou impugnação à prestação de contas (ID. 

70966322 e anexos). Cota Ministerial (ID. 72079837). Ao ID. 

72593338, restou certificado pelo Cartório Eleitoral que as contas 

finais dos requerentes foram entregues tempestivamente, nos termos 

do art. 7º, inciso VIII, da Resolução do TSE nº 23.624/2020. 

Manifestação dos requerentes quanto à impugnação da prestação de 

contas (ID. 73723583). Relatório da análise prévia, no qual se abriu 

prazo de 3 (três) dias para os requerentes cumprirem as diligências 

apontadas, bem como se manifestarem nos autos, nos termos do art. 

69, § 1º, e art. 64, § 3º, da Resolução do TSE do nº 23.607/2019 (ID. 

74601807). Manifestação dos requerentes (ID. 75305614). Parecer 

técnico conclusivo (ID. 75446455). Assim estando, vieram os autos ao 

Órgão Ministerial para emissão de parecer. É o sucinto relatório. II – 



DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS II.1 – DO PEDIDO LIMINAR Consoante 

se extrai do pedido liminar formulado na impugnação à prestação de 

contas, o impugnante requer a desconstituição da diplomação dos 

candidatos eleitos CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO e 

RONALDO DA MOTA VAZ, em razão de supostas ilegalidades no 

decorrer da disputa eleitoral e no processo de prestação de contas 

parte destes. Em princípio, cabe salientar que, como é de praxe em 

pedidos liminares, o ônus da prova em relação à verossimilhança das 

alegações de fato que subsidiam o pedido de tutela provisória recai 

sobre o autor, a quem cumpre demonstrar a presença de elementos 

indiciários minimamente hábeis a revelar a plausibilidade do que por 

ele está sendo alegado. Em termos mais claros, o art. 373 do Código 

de Processo Civil impõe àquele que afirma (autor) o dever de 

sustentar suas alegações e de munir suas razões com as provas 



necessárias a certificar a existência do fato em concreto. Muito 

embora os juízos liminares não se desenvolvam por meio de cognição 

exauriente, é certo que não se dispensa uma aferição mínima acerca 

da plausibilidade dos fatos e fundamentos jurídicos invocados, de 

modo a demonstrar a fumaça do bom direito, cujo ônus 

argumentativo e probatório incumbe efetivamente à parte que busca 

o provimento. A exigência se faz porque o Poder Judiciário não pode 

ser utilizado como ferramenta para legitimar toda sorte de 

pretensões, sem que haja plausibilidade mínima no que alega a parte 

impugnante, como no caso dos autos. Logo, como o impugnante não 

se desincumbiu de demonstrar elementos mínimos de abuso do poder 

econômico ou irregularidades na prestação de contas capazes de 

desaprová-las, tem-se que, por óbvio, a impugnação não tem o condão 

de ensejar a procedência do pedido liminar pelo Juízo Eleitoral. II.2 

– DO OBJETIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Ainda antes de 



analisar a prestação de contas, cabe pontuar sobre inadequação da via 

eleita pelo impugnante ao questionar sobre a regularidade, ou não, da 

candidatura dos requerentes, especialmente em relação à natureza e 

à finalidade a que se destina o processo de prestação de contas. Como 

cediço, a prestação de contas tem como objetivo precípuo garantir a 

transparência das receitas e gastos realizados pelos candidatos na 

disputa eleitoral. A esse respeito, o art. 56, §1º, da Resolução TSE nº 

23.607/2019 estabelece que “a impugnação à prestação de contas 

deve ser formulada em petição fundamentada dirigida ao relator ou 

ao juiz eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e 

circunstâncias.” Pois bem. Além de impugnar à prestação de contas, 

o impugnante levantou questionamentos quanto às candidaturas dos 

requerentes, alegando que há certidões revestidas de “fraudes”, 

irregularidades na composição dos partidos políticos, dentre outros 

pontos diversos ao objeto da prestação de contas. Assim, quanto ao 



ponto, pretendendo o impugnante aduzir a impossibilidade de 

deferimento dos registros de candidatura, deveria ter se valido da 

medida adequada para tanto, e, não tendo se utilizado de tal medida, 

caberá tão somente a possibilidade de ajuizamento de Recurso Contra 

a Expedição de Diploma (RCED), ferramenta essa que, por seu turno, 

tem cabimento restrito às causas de inelegibilidade constitucional 

supervenientes ao registro de candidatura ou que apenas foram 

conhecidas após esse lapso temporal. Por outro lado, no que pertine 

às matérias da prestação de contas, verifica-se que o autor pretende 

desconstituir as diplomações de CORNÉLIO DUARTE DE 

CARVALHO e de RONALDO DA MOTA VAZ, candidatos eleitos, 

respectivamente, aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de São Miguel 

do Guaporé/RO, sob os seguintes argumentos: a) Ausência da 

prestação de contas parcial; b) Condenação do Sr, VALDECI ELIAS, 

tesoureiro da COLIGAÇÃO UNIDOS PARA CONTINUAR 



CRESCENDO, em ação de improbidade administrativa e suspensão 

dos direitos políticos deste; c) Ausência da juntada da procuração do 

advogado José de Almeida Júnior, o qual foi constituído para atuar 

nos autos da prestação de contas de nº 0600361-41.2020.6.22.0035, 

e outras irregularidades nas prestações de contas do Partido 

Movimento Democrático Brasileiro. Passamos a debater: II.3 – DA 

APRESENTAÇÃO TARDIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 

ALEXANDRE ELI CARAZAI alega que CORNÉLIO DUARTE DE 

CARVALHO e RONALDO DA MOTA VAZ deixaram de apresentar as 

contas parciais de suas campanhas, o que constitui falta grave nos 

termos da lei, e que isso teria causado desequilíbrio no processo 

eleitoral. De fato, inobstante o art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 

23.607/2019da Resolução TSE nº 23.607/2019 c/c art. 7º, inciso V, 

da Resolução TSE nº 23.624/2020, determine que a prestação de 

contas parcial deve ocorrer de 21 a 25 de outubro de 2020, é possível 



afirmar, numa interpretação sistemática dos atos normativos, que 

essas informações também podem ser apresentados na prestação de 

contas final. Isso porque o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 

23.607/2020, estabelece que a não prestação parcial das contas de 

campanha é passível de caracterizar falta grave, o que não significa 

que sua configuração é automática, já que a parte final ressalva que a 

infração pode ser afastada se acolhida a justificativa apresentada pelo 

candidato à Justiça Eleitoral, no momento do exame da prestação de 

contas final que, no caso dos autos, ocorreu no dia 15 de dezembro de 

2020. Da análise do feito, extrai-se dos relatórios preliminar e 

conclusivo que, após a intimação para sanar a irregularidade 

pertinente à ausência da prestação de contas parcial, os requerentes 

apresentaram justificativa (ID. 73723583) e juntaram extratos de 

relatórios financeiros com o fim de provar o cumprimento da 

obrigação, consoante documentos acostados ao ID. 75305617, de tal 



forma que atenderam o disposto no art. 47º, §§ 4º e 6º, da Res. do 

TSE nº 23.607/2019).1 Além disso, vale destacar que no Direito 

Eleitoral vige o princípio da pas de nullité sans grief, expressamente 

consagrado no art. 219, do Código Eleitoral, de acordo com o qual “na 

aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados 

a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem 

demonstração de prejuízos”. Também é esse o entendimento 

jurisprudencial das Cortes Eleitorais brasileiras, in verbis: Ementa: 

Direito Eleitoral e Processual Civil. Recurso Especial Eleitoral. 

Eleições 2016. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Nulidade do 

Processo. Ausência de prejuízo. Provimento. 1. Recurso especial 

eleitoral interposto contra acórdão do TRE/AL que, reformando a 

1Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante 

as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça 

Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim 



(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º): § 4º A prestação de contas parcial 

de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, 

entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o 

registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro 

ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do 

mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da 

Resolução nº 23.624/2020); § 6º A não apresentação tempestiva da 

prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não 

corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração 

grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada 

na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. Grifou-

se sentença, declarou a nulidade do processo desde o seu início, 

extinguindo a ação de investigação judicial eleitoral. 2. Nos termos da 

jurisprudência consolidada deste Tribunal, "em homenagem ao 

princípio pas de nullité sans grief, para que seja eventualmente 



decretada a nulidade de ato processual sob o alegado cerceamento de 

defesa, é de rigor a demonstração do efetivo prejuízo percebido pelas 

partes" (AgR-REspe nº 513- 81/PR, j. em 16.10.2018, Rel. Min. Og 

Fernandes). 3. No caso, o TRE/AL concluiu que há nulidade das 

provas em medida cautelar de busca e apreensão realizada sem que o 

processo tivesse sido regularmente autuado, por ofensa ao art. 93, IX, 

da Constituição Federal e ao devido processo legal. 4. Inexiste ofensa 

ao art. 93, IX, da CF/1988 por mera irregularidade no momento da 

autuação do processo judicial. O registro dos autos em momento 

posterior ao cumprimento da busca e apreensão foi o modo 

encontrado para assegurar o sigilo e a efetividade da medida. 5. Nos 

termos do art.277 do CPC, "quando a lei prescrever determinada 

forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe 

alcançar a finalidade". No caso, não houve cerceamento do direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 6. Recurso especial eleitoral a que se 



dá provimento. (TSE - RESPE: 3293320166020019 Olivença/AL 

68522018, Relator: Min. Luís Roberto Barroso, Data de Julgamento: 

30/04/2019, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico - 

06/05/2019 - Página 19-21) Dessa forma, por restar sanada tal 

irregularidade, é impositiva a rejeição da arguição de cometimento de 

falta grave pela não apresentação de contas parciais de campanha, 

ante a justificativa e documentos apresentados pelos requerentes aos 

autos, além de estar o mérito despido de fundamentos jurídicos e 

fáticos e de qualquer elemento de prova minimamente indiciário para 

demonstrar a influência sobre o resultado das eleições. Ademais, 

considerando que não foram apresentados todos os recursos 

financeiros recebidos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos 

termos no art. 47, I, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, impõe-se, 

neste ponto, a aprovação com ressalvas, ante a ausência de fraude, 

mácula ou prejuízos à fiscalização pela Justiça Eleitoral, conforme 



apurado pela equipe técnica da Justiça Eleitoral. II.4 – DO SUPOSTO 

ABUSO ECONÔMICO POR PARTE DOS CANDIDATOS ELEITOS O 

impugnante sustenta, com base em um amontoado de citações de leis 

e julgados inaplicáveis ao caso, que a suspensão dos direitos políticos 

do tesoureiro, Sr. VALDECI ELIAS, e ausência da procuração do 

causídico nos autos do processo de prestação de contas nº 0600361-

41.2020.6.22.0035 do Partido Movimento Democrático Brasileiro, 

ensejam a inelegibilidade dos demandados CORNÉLIO DUARTE DE 

CARVALHO e RONALDO DA MOTA VAZ. Pois bem. Antes de mais 

nada, cabe traçar uma breve premissa: nem todos os documentos que 

são necessários para a instrução dos processos de registro de 

candidatura (RRC) reverberam requisitos essenciais à elegibilidade. 

Há, dentre eles, alguns que se prestam a viabilizar a condução do 

pleito, como é o caso das fotos 3x4, e outros que se destinam a 

viabilizar um maior controle social, mas sem constituir condição de 



elegibilidade, como é o caso da declaração de bens. Em que pese se 

trate de uma simplória observação, a parte autora parece desprezá-la 

para sustentar a inelegibilidade dos réus com base em uma suposta 

ilegitimidade das declarações de bens apresentadas. A este respeito, 

José Jairo Gomes2 traz à baila um conceito amplo e objetivo, que 

auxilia na compreensão e caracterização da elegibilidade. Colaciona-

se: “O substantivo feminino elegibilidade retrata as ideias de 

cidadania passiva e capacidade eleitoral passiva. Conforme o sufixo 

da palavra indica, é a aptidão de ser eleito ou elegido. Elegível é o 

cidadão apto a receber votos em um certame, que pode ser escolhido 

para ocupar cargos político-eletivos. Exercer a capacidade eleitoral 

passiva significa candidatar-se a tais cargos. Para isso, devem ser 

atendidas algumas condições previstas na Constituição Federal, 

denominadas condições de elegibilidade. Em suma, é o direito público 

subjetivo atribuído ao cidadão de disputar cargos público-eletivos”. 



Com efeito, sabe-se que, para a obtenção do registro de candidatura, 

é preciso que seja demonstrado o preenchimento das condições de 

elegibilidade estipuladas no art. 14, §3º, da Constituição Federal, 

quais sejam, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos 

políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na 

circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima, que é de 21 (vinte 

e um) anos, para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, e de 18 

(dezoito) anos para Vereador. Aliadas a essas exigências, a Lei 

Complementar nº 64/90 estatui causas de inelegibilidade 

infraconstitucional, aptas a obstar a candidatura. O fato é que, afora 

tais previsões, nenhum outro requisito de elegibilidade ou causa de 

inelegibilidade pode ser previsto na legislação esparsa, mormente por 

força da incidência dos princípios da reserva legal, da tipicidade 

eleitoral e da prevalência do direito de participação social. As 

disposições normativas, especialmente aquelas elaboradas pelo TSE 



no afã de organizar o processo eleitoral não podem exceder ao poder 

regulamentar, sob pena de afronta à Constituição Federal. 

Justamente com esse intuito, a Resolução TSE nº 23.607/2019, mais 

precisamente em seu art. 27, elenca o rol de documentos de 

apresentação obrigatória para compor os processos de Requerimento 

de Registro de Candidatura (RRC), visando à aprovação do respectivo 

registro, nos seguintes termos: Art. 27. O formulário RRC deve ser 

apresentado com os seguintes documentos anexados ao CANDex: I - 

relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex; II - fotografia 

recente do candidato, inclusive dos candidatos a vice e suplentes, 

observado o seguinte: a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem 

moldura b) profundidade de cor: 24bpp; c) preferencialmente 

colorida, com cor de fundo uniforme; d) 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; III - certidões 

criminais para fins eleitorais fornecidas: 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; IV - prova de alfabetização; V prova de 

desincompatibilização, quando for o caso; VI - cópia de documento 

oficial de identificação; VII propostas defendidas por candidato a 

presidente, a governador e a prefeito. Desse modo, muito embora a 

condenação do tesoureiro e a ausência da procuração do causídico no 

processo de prestação de contas, não se confunde, jamais, com 



hipótese de inelegibilidade, como pretende aduzir o impugnante. 

Seguindo adiante, salienta-se que, mesmo nas hipóteses de inserção 

de informações falsas ou de omissão dolosa de informações por parte 

do tesoureiro ou do patrono, as condutas poderão dar ensejo à 

incursão no crime de falsidade ideológica previsto no art. 350, do 

Código Eleitoral, todavia, não induzirá, por si só, à conclusão de que 

houve abuso do poder político, pois a configuração desse efeito 

depende da conjugação de outros elementos, capazes de demonstrar 

a influência do ato ilegal na normalidade do pleito, o que não se 

vislumbra ter ocorrido no caso destes autos. Como dito 

anteriormente, o impugnante sequer trouxe aos autos elementos 

indiciários mínimos de que houve abuso do poder econômico neste 

processo de prestação de contas por parte dos candidatos CORNÉLIO 

DUARTE DE CARVALHO e RONALDO DA MOTA VAZ, tampouco 

especificou de que forma tal conduta teria influenciado 



negativamente o resultado das eleições. Diferente disso, se limita a 

narrar “achismos” e percepções pessoais sobre fatos que não possuem 

nexo com as eleições municipais de 2020 e com os candidatos eleitos. 

O simples fato dos candidatos haverem alcançado um significativo 

percentual de votos com relação aos demais concorrentes, ou a eleição 

de outros integrantes da COLIGAÇÃO UNIDOS PARA CONTINUAR 

CRESCENDO, da qual fazem parte CORNÉLIO DUARTE DE 

CARVALHO e RONALDO DA MOTA VAZ, não servem para 

evidenciar, por si só, o abuso do poder econômico no processo de 

prestação de contas. Em outras palavras, especial olhar deve ser 

destinado ao princípio eleitoral da soberania popular, que relata que 

a escolha da população, por meio do voto, deve ser levada em 

consideração e prevalecer no julgamento de demandas eleitorais, 

sobretudo quando não haja indícios de atos ilícitos que comprometam 

a legitimidade da votação. A ideia envolta no princípio referido é de 



que a eventual atuação inadequada do tesoureiro do Partido MDB ou 

quanto à ausência da procuração do patrono, não têm o condão de 

tornar ilegítimo o resultado das urnas e, por conseguinte, não deve 

implicar a declaração de inelegibilidade dos candidatos ou na 

desaprovação das contas, embora possa servir para a imposição de 

outra ordem de penalidades, a exemplo de multa ou de 

responsabilização criminal, caso comprovada. Por óbvio, nada do que 

foi arguido na impugnação leva à conclusão de que houve, de algum 

modo, o abuso de poder pelos candidatos, já que as alegações estão 

dissociadas de provas dos fatos. À vista disso, considerando que a 

impugnação à prestação de contas se presta a apontar irregularidades 

nos gastos da campanha eleitoral, sobre a influência do abuso do 

poder econômico que possa comprometer a legitimidade do pleito, 

bem como considerando que o impugnante em nenhum momento 

apresentou causas indiciárias de vícios que possam desconstituir a 



diplomação dos candidatos eleitos ou a desaprovação das contas, a 

alegação deve ser rechaçada. Por fim, registra-se que tais 

questionamentos quanto à eventual conduta ilícita praticada pelo 

tesoureiro VALDECI ELIAS será apurada em sede extrajudicial no 

âmbito desta Promotoria Eleitoral, e quanto à ausência da procuração 

do causídico e outras irregularidades serão devidamente apreciadas 

nos autos do processo de prestação de contas de nº0600361-

41.2020.6.22.0035. III – CAPACIDADE ECONÔMICA 

COMPROVADA: DOADOR GERALDO SIMÃO VAZ A princípio, no 

relatório preliminar (ID. 74601807), verificou-se a impossibilidade da 

capacidade financeira do doador GERALDO SIMÃO VAZ para dispor 

do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em prol dos candidatos. 

Todavia, após apresentação da declaração de ajuste anual de imposto 

de renda alojada ao ID. 75305618, pág. 7, restou esclarecido que ele 

detém condições financeiras suficientes para tanto. Em sendo assim, 



não há irregularidade a ser sanada ou sanção a ser aplicada aos 

candidatos. IV – DOAÇÕES PRÓPRIAS IRREGULARES – VALOR 

EXCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA Contudo, apurou-se que, 

nas doações advindas de recursos próprios, os candidatos 

ultrapassaram o valor de R$ 12.307,74 (12 mil e trezentos e sete reais 

e setenta e quatro centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do 

montante de R$ 123.077,42 (cento e vinte e três mil, setenta e sete 

reais e quarenta e dois centavos), estabelecido para cada candidato 

que concorreria ao cargo de prefeito nas Eleições Municipais de 2020, 

em São Miguel do Guaporé/RO. Vê-se, pois, que o valor total 

angariado foi de R$ 13.000,00 (treze mil reais), perfazendo o 

montante excedente em R$ 692,26 (seiscentos e noventa e dois reais 

e vinte e seis centavos), violando, portanto, o §1º do art. 27 da 

Resolução do TSE nº 23.607/2019. Em que pese as justificativas dos 

candidatos no sentido de que se trata de doação por estimativa por 



parte do requerente RONALDO DA MOTA VAZ e que o valor somente 

ultrapassa o percentual de 10,56% (dez vírgula cinquenta e seis por 

cento) do limite estabelecido pela legislação eleitoral (ID. 75305614), 

entende-se que é o caso de condená-los ao pagamento da multa 

prevista no art. 27, §4º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, com o 

fim de garantir a isonomia entre os candidatos na disputa eleitoral e 

elidir eventual abuso do poder econômico. V – EXTRAPOLAÇÃO DO 

LIMITE DE GASTOS ELEITORAIS – APLICAÇÃO DE MULTA 

Ainda, a análise técnica constatou que os candidatos extrapolaram o 

limite total de gastos restrito ao valor de R$ 123.077,42 (cento e vinte 

e três mil, setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), pois 

gastaram o valor de R$ 135.445,16 (cento e trinta e cinco mil 

quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), dos quais 

R$ 5.500,00 se referem a despesas com advogado e contador, que, 

por sua vez, não são contabilizados no limite de gastos. Não obstante, 



resta o valor excedente de R$ 6.867,74 (seis mil oitocentos e sessenta 

e sete reais e setenta e quatro centavos). Quanto ao ponto, os 

requerentes alegaram que o montante foi utilizado para pagar 

serviços gráficos que foram produzidos acima do efetivamente 

contratado. Neste particular, como bem pontuado pela análise 

técnica, a justificativa dos requerentes não é plausível, impondo-se a 

eles à aplicação da multa disposta no art. 6º da Resolução do TSE nº 

23.607/2019, e a aprovação das contas com ressalvas. VI – DA 

CONCLUSÃO ANTE O EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

ELEITORAL manifesta-se pelo NÃO ACOLHIMENTO DA 

IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS e, por conseguinte, 

pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas ora em análise, nos 

termos do art. 74, inc. II, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, com 

aplicação das multas dispostas no art. 27, §4º, e art. 6º, ambos da 

Resolução em comento”. 



 

 

Outra situação que o autor suspeita da atitude e comportamento 

quanto à pessoa do dirigente partidário, o servidor público municipal 

de São Miguel do Guaporé, senhor Valdeci Elias, é como as 

autoridades locais que são responsáveis pelos processos eleitorais 

vêm tratando o caso em tela, mesmo que o funcionário já tenha sido 

condenado pelo TJ/RO em meados de 2020, à perda de suas funções 

públicas, nos termos do artigo 71, do Código Eleitoral, do qual é 

impedido até de ser filiado a alguma agremiação partidária, diante da 

decisão do poder judiciário sobre o tesoureiro do MDB, conforme 

sentença proferida pela juíza, em substituição, Miria Nascimento, que 

no dia 30/07/2018, assim se manifestara sobre o caso concreto: 

“SENTENÇA RELATÓRIO Trata-se de ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 



DO ESTADO DE RONDÔNIA em desfavor de VALDECI ELIAS, 

objetivando o reconhecimento da prática de ato de improbidade 

administrativa, visto que o requerido atentou contra os princípios da 

legalidade, moralidade e eficiência, em razão de que não vinha 

respondendo aos ofícios encaminhados pela Promotoria de Justiça, 

ou quando respondia, o fazia intempestivamente e/ou 

insuficientemente. Sustenta o autor, que expediu inúmeros ofícios à 

Secretaria Estadual de Administração de Rondônia – SEAD/RO 

visando obter informações e documentos para a instrução de diversos 

procedimentos investigatórios, contudo, desde quando o requerido 

assumiu o respectivo cargo, diversos ofícios ministeriais não foram 

respondidos ou o foram intempestiva e/ou insuficientemente, mesmo 

após reiterações. Juntou aos autos cópia de ofícios enviados ao 

requerido, cujas respostas foram por ele omitidas ou não prestadas no 

prazo assinalado ou vieram incompletas, o que impediu a atuação 



satisfatória do Parquet e, consequentemente os interesses da 

sociedade. Aduz que por conta da desídia do requerido, expediu a 

Recomendação nº 004/2016/PJSMG, para fins de providências 

necessárias com o fim de garantir que os ofícios enviados pelo 

Ministério Público à Semsau fossem respondidos no prazo assinalado 

ou, em caso de impossibilidade, que fosse solicitado, 

tempestivamente dilação de prazo. Juntou documentos. O requerido 

foi devidamente notificado (ID nº4485483 – Pág.1) e apresentou 

defesa prévia (ID nº 4734884 – Pág.1/4). O Município manifestou 

interesse em integrar a lide. A inicial foi recebida e determinada a 

citação do requerido (ID nº 6297574 – Pág. ½). O requerido 

apresentou contestação (ID nº 6886831 – Pág.1/7). O feito foi 

saneado e foi fixado os pontos controvertidos (ID nº 8452411 – 

Pág.1/2). Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas 

e o requerido foi interrogado. O Ministério Público apresentou 



alegações finais, requerendo a procedência dos pedidos iniciais. O 

requerido Valdeci, por sua vez, em alegações finais, requereu a 

improcedência dos pedidos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO. A ação deve ser julgada procedente. A Lei n.º 

8.429/92 classifica os atos de improbidade administrativa nos artigos 

9º, 10, 10-A e 11, dispondo, respectivamente, tratarem-se de atos que 

importam em enriquecimento ilícito; atos que causam prejuízo ao 

erário; atos decorrentes de concessão ou aplicação indevida de 

benefício financeiro ou tributário e atos que atentam contra os 

princípios da Administração Pública. Segundo argumenta o 

Ministério Público na peça inicial, o requerido estaria incurso na 

última hipótese acima mencionada. Feitas estas relevantes 

considerações, passo então a analisar se a conduta praticada pelo 

demandado enquadra-se na hipótese tipificada no artigo 11, caput da 

Lei 8.429/92 e se foi ou não praticada com dolo. Para a caracterização 



da referida hipótese, necessário se faz que o demandado, mediante 

ação dolosa, tenha atentado contra os princípios da Administração 

Pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade e lealdade à instituição à que servem (Lei 8.429/92, artigo 

11, caput). O Ministério Público acusou o requerido Valdeci de ter 

atentado contra os princípios da administração, pelo fato de que não 

respondia os ofícios encaminhados pelo Parquet e, quando fazia era 

intempestivamente ou de forma incompleta. O requerido, ouvido em 

juízo, disse que trabalhou na Secretaria de Saúde por 1 ano. Disse que 

quando tomou posse no cargo, o antigo Secretário não havia 

repassado a relação de ofícios pendentes. Disse, também, que teve 

conhecimento da Recomendação expedida pelo Ministério Público, 

cujo teor era acerca de providências para as respostas de ofícios que o 

fossem encaminhados. Relatou que Cristiane era a responsável pelo 

recebimento de ofícios e requisições, sendo que, quando havia prazos 



perto de vencimento ela o avisava. Narrou que não teve conhecimento 

do ofício no qual solicitou informações acerca do processo 

administrativo que visava apurar falha médica, apenas quando da 

notificação desta ação civil pública que tomou conhecimento. Disse, 

que a pessoa de Cristiane era a responsável para responder os ofícios 

e requisições. Relatou que em alguns casos, solicitou a dilação de 

prazo ao Parquet. No mais, disse que Cristiane também não tinha 

conhecimento do ofício que requereu informações acerca do processo 

de sindicância acima mencionado. Em análise aos autos, verifica-se 

que o Ministério Público, por reiteradas vezes, oficiou à Secretaria 

Municipal de Saúde, para fins de informações do processo 

administrativo de nº 1693/2014, no qual tinha a finalidade apurar a 

responsabilidade de falha médica, ocorrido no nosocômio municipal. 

A primeira determinação de informações acerca desta apuração de 

falha médica pelo Parquet, ocorreu em 2014 (ID nº4058203 – Pág. 



5), quando ainda o Secretário Municipal de Saúde era Elivelto 

Kovalhczuk. O requerido, foi oficiado pela primeira vez em 

14/12/2015 – Ofício 648/2015 PJ-SMG -, para fins de informações 

acerca da sindicância, sendo que o Ofício foi recebido por Nilta Pêgo 

da Silva (ID nº 4058215 – Pág. 6). Em 29/02/2016 foi reiterado o 

ofício – Ofício nº 086/2016 PJ-SMG – ao Secretário, ora requerido, o 

qual foi recebido em 08/03/2015 por Cristiane. Em 29/03/2016 foi 

certificado no processo extrajudicial do Parquet a ausência de 

resposta acerca dos Ofícios de nº 485, 648/2015 e 086/2016, razão 

pela qual foi expedida Recomendação nº 004/2016 PJ – SMG ao 

Secretário Municipal de Saúde para que adotasse as providências 

necessárias para as respostas dos ofícios de nº 648/2015 e 086/2016 

-PJ – SMG. O requerido tomou conhecimento da aludida 

Recomendação em 31/03/2016 (ID nº 4058216 – Pág. 1). Em 

16/05/2016 o requerido foi novamente oficiado – Ofício nº 314/2016 



PJ- SMG informando acerca de resposta acerca da Recomendação 

expedida (ID nº 4058218 – Pág.5). Consta também nos autos, Ofício 

de nº 282/2016 PJ – SMG expedido para o requerido, para fins de 

informações acerca das providências tomadas pela SEMUSA, visando 

sanar irregularidades encontradas na Unidade Mista de Saúde, o qual 

foi recebido pelo requerido em 02/05/2016 (ID nº 4058221 – Pág.2). 

Nota-se, portanto, a desídia por parte do requerido, eis que constam 

nos autos, inúmeras reiterações de Ofícios expedidas ao Secretário 

Municipal de Saúde para que informasse acerca do procedimento 

administrativo nº 1693/2014, contudo, não foram respondidos. A 

reiteração de Ofícios acerca do caso é desde o ano de 2014, sendo que 

o requerido só veio tomar conhecimento em 14/12/2015. Mas a 

reiteração de pedidos acerca do aludido processo administrativo 

ainda perdurou até o ano de 2016. Vale ressaltar que nem mesmo a 

expedição de Recomendação nº 004/2016 foi suficiente para que o 



requerido cumprisse com seu ofício. A conduta do requerido não só 

atentou contra os princípios da administração pública, notadamente 

da eficiência, como também, interferiu na atuação do Parquet para a 

apuração de falha médica ocorrida no ano de 2014. E mais, atingiu 

também, o interesse da sociedade em ver a apuração do ato ilícito 

ocorrido em tempo razoável. Diante destas considerações não é de se 

aceitar a alegação do requerido de que não teve conhecimento dos 

fatos, atinentes à apuração de falha médica ocorrido no nosocômio, 

pois, várias vezes foram reiterados ofícios, sobretudo, foi notificado, 

pessoalmente, acerca da Recomendação no qual solicitava 

providências, justamente do procedimento administrativo 

relacionado a apuração da falha médica. O requerido, na condição de 

Secretário Municipal de Saúde, tinha o dever de tomar conhecimento 

do teor de ofícios, requisições e recomendações que lhe foram 

encaminhadas – ao menos é o que se espera -, ainda que fossem 



recebidos por terceira pessoa O requerido, na condição de Secretário 

Municipal de Saúde, tinha o dever de tomar conhecimento do teor de 

ofícios, requisições e recomendações que lhe foram encaminhadas – 

ao menos é o que se espera -, ainda que fossem recebidos por terceira 

pessoa. Somada a isso a testemunha Nilta Pêgo da Silva disse que 

trabalha no setor administrativo da Secretaria de Saúde tendo dito 

que é uma das recebedoras de ofícios e requisições. Relatou, também, 

que Cristiane é a servidora responsável para recebimento dos ofícios, 

sendo que era ela quem informava o Secretário do vencimento de 

prazos. No mais, torna-se visível o dolo do requerido, por ser ele 

absolutamente consciente de que tinha o dever de responder aos 

ofícios e requisições expedidos pelo Parquet, ainda mais pelo fato de 

ter tomado conhecimento de Recomendação, por ele próprio 

recebido, para este fim. Dolo que, na hipótese, aparece de forma 

límpida, diante da postura renitente do requerido em, 



reiteradamente, omitir-se às inúmeras requisições de informação, 

mesmo quando do conhecimento expresso sobre a Recomendação n. 

004/2016. Assim, restou comprovado nos autos a violação dos 

princípios constitucionais praticado pelo requerido. De acordo com o 

princípio da proporcionalidade a reprimenda deve se adequada a 

lesividade da infração cometida. Com esses fundamentos, passo a 

individualizar as penas. Restou evidenciado nos autos que o requerido 

Valdecir atentou contra os princípios da administração, notadamente 

os da legalidade, eficiência, moralidade e publicidade Assim, incorreu 

no previsto no artigo 11, II da Lei n. 8.429/92. O requerido Valdecir, 

na qualidade de Secretário Municipal de Saúde, tinha plena 

consciência de sua obrigação em responder o que fosse solicitado por 

autoridades, contudo, não o fez de forma reiterada, ofendendo aos 

princípios da Administração Pública. Dito isso, levando em conta a 

gravidade dos fatos; critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 



bem como, levando em consideração os parâmetros para a aplicação 

da multa civil – patrimônio do agente; ganho financeiro mensal; dano 

gerado e grau de culpa – e, considerando ainda ausência do primeiro 

e segundo parâmetros, condeno o requerido Valdecir ao pagamento 

de multa civil no valor de cinco vezes a última remuneração percebida 

como Secretário Municipal de Saúde. Considerando a conduta grave 

do requerido, bem como com o fim de se evitar estímulo à eventual 

recidiva, determino a suspensão dos direitos políticos do requerido 

Valdecir pelo prazo de 03 (três) anos, bem como proibição de 

contratar com o Poder Público Municipal de São Miguel do Guaporé 

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócia majoritária, pelo prazo de 03 (três) anos. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC; nos termos do 37, 

caput, incisos II, IX e §4º, da Constituição Federal, na Lei nº 7.347/85 



e artigos 4º, 11 e 12, inciso III e parágrafo único, da Lei 8.429/92 

JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS para a) CONDENAR 

o requerido VALDECI ELIAS no pagamento de multa civil no valor de 

cinco vezes a última remuneração percebida como Secretário 

Municipal de Saúde; b) DETERMINAR a proibição de VALDECI 

ELIAS de contratar com o Poder Público Municipal de São Miguel do 

Guaporé ou receberem benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 

da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos. Para 

tanto, oficie-se à Fazenda Pública Municipal; c) DETERMINAR a 

suspensão dos direitos políticos de VALDECI ELIAS, pelo prazo de 03 

(três) anos. Para tanto, oficie-se à Justiça Eleitoral de São Miguel do 

Guaporé, para as providências necessárias, nos termos do artigo 71 e 

seguintes, do Código Eleitoral. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais. Os valores da multa deverão ser depositados 



na conta do juízo destinada ao recolhimento de valores oriundos de 

condenações. Sem incidência de honorários advocatícios. Com o 

trânsito em julgado abra-se vista ao Ministério Público requerer o que 

de direito. Na hipótese do MINISTÉRIO PÚBLICO requerer o 

cumprimento forçado desta sentença, desde já fica autorizada a 

mudança da classe do feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. “ 

  

 

No caso do dirigente partidário Valdeci Elias, do MDB de São Miguel 

do Guaporé, a própria magistrada Rejane de Souza Gonçalves 

Fraccaro, se declarou impedida de atuar no feito de número 7001133-

44.2016.8.22.0022, que, no dia 20/01/2021, às 19:20:52, conforme 

documento de identificação de número 53495685 e a autoridade 

máxima do Juízo da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do Guaporé e 

https://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listProcessoCompletoAdvogado.seam?id=232384&ca=044a2488ae170e000c130f4a36097d2a596f235f4b97310b43fb651a8e09c9457ffb040b23b780c553ef685dccfdfb13
https://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listProcessoCompletoAdvogado.seam?id=232384&ca=044a2488ae170e000c130f4a36097d2a596f235f4b97310b43fb651a8e09c9457ffb040b23b780c553ef685dccfdfb13


Seringueiras, juntou documento do processo que trata sobre 

improbidade administrativa, promovida pelo Ministério Público de 

Rondônia, em face do agente político Valdeci Elias, quando, na 

oportunidade, disse o seguinte: decisão. Vistos. Com fundamento no 

art. 144, III do CPC, declaro-me impedida de atuar no presente feito. 

Encaminhe-se ao substituto automático. Diante da omissão e 

prevaricação da magistrada e dos promotores que têm atuando nos 

processos eleitorais às eleições de 2020, nos Municípios de São Miguel 

do Guaporé e Seringueiras, o desembargador Eurico Montenegro 

Júnior, relator do processo na corte, pediu aposentadoria precoce, por 

vergonha em razão de que a sua decisão não teve nenhuma eficácia, no 

tocante ao cumprimento do artigo 71 do Código Eleitoral brasileiro, e o 

próprio eminente fala nos autos o que realmente acontecera, fato esse 

ocorrido 28/05/2020, quando afirmara o seguinte, por ocasião do 

julgamento do processo envolvendo o dirigente do MDB de São Miguel 

https://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listProcessoCompletoAdvogado.seam?id=232384&ca=044a2488ae170e000c130f4a36097d2a596f235f4b97310b43fb651a8e09c9457ffb040b23b780c553ef685dccfdfb13
https://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listProcessoCompletoAdvogado.seam?id=232384&ca=044a2488ae170e000c130f4a36097d2a596f235f4b97310b43fb651a8e09c9457ffb040b23b780c553ef685dccfdfb13
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do Guaporé, o agente político Valdeci Elias: “Trata-se de recurso de 

apelação (doc. e-4735889) interposto por VALDECI ELIAS em face 

da sentença (doc. e-4735882) exarada pelo juízo da vara única da 

comarca de São Miguel do Guaporé, que em sede de ação civil pública 

por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, julgou procedentes os 

pedidos da inicial (doc. e-4735794). A referida ACP buscou a 

responsabilização do Requerido, enquanto ocupante do cargo de 

Secretário municipal de saúde de São Miguel do Guaporé, pelos fatos 

a seguir extraídos do relatório da sentença: […] Trata-se de ação civil 

pública por ato de improbidade administrativa ajuizada 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA em 

desfavor de VALDECI ELIAS, objetivando o reconhecimento da 

prática de ato de improbidade administrativa, visto que o requerido 

atentou contra os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, 



em razão de que não vinha respondendo aos ofícios encaminhados 

pela Promotoria de Justiça, ou quando respondia, o fazia 

intempestivamente e/ou insuficientemente. Sustenta o autor, que 

expediu inúmeros ofícios à Secretaria Estadual de Administração de 

Rondônia – SEAD/RO visando obter informações e documentos para 

a instrução de diversos procedimentos investigatórios, contudo, 

desde quando o requerido assumiu o respectivo cargo, diversos ofícios 

ministeriais não foram respondidos ou o foram intempestiva e/ou 

insuficientemente, mesmo após reiterações. Juntou aos autos cópia 

de ofícios enviados ao requerido, cujas respostas foram por ele 

omitidas ou não prestadas no prazo assinalado ou vieram 

incompletas, o que impediu a atuação satisfatória do Parquet e, 

consequentemente os interesses da sociedade. Aduz que por conta da 

desídia do requerido, expediu a Recomendação nº 

004/2016/PJSMG, para fins de providências necessárias com o fim 



de garantir que os ofícios enviados pelo Ministério Público à Semsau 

fossem respondidos no prazo assinalado ou, em caso de 

impossibilidade, que fosse solicitado, tempestivamente dilação de 

prazo. […] (grifamos). Após o despacho inicial (doc. e-4735805), 

apresentada defesa preliminar (doc. e-4735815), e após manifestação 

das partes (4735823; 4735825) foi recebida a ação (doc. e-4735826). 

Apresentada contestação (doc. e-4735831), impugnação (doc. e-

4735836) e saneado o feito (doc. e-4735837), foi realizada audiência 

(doc. e-4735874). Após apresentadas alegações finais (doc. e-

4735877; 4735880), foi exarada a sentença (doc. e-4735882), da qual 

extraio os excertos a seguir: […] O Ministério Público acusou o 

requerido Valdeci de ter atentado contra os princípios da 

administração, pelo fato de que não respondia os ofícios 

encaminhados pelo Parquet e, quando fazia era intempestivamente 

ou de forma incompleta. O requerido, ouvido em juízo, disse que 



trabalhou na Secretaria de Saúde por 1 ano. Disse que quando tomou 

posse no cargo, o antigo Secretário não havia repassado a relação de 

ofícios pendentes. Disse, também, que teve conhecimento da 

Recomendação expedida pelo Ministério Público, cujo teor era acerca 

de providências para as respostas de ofícios que o fossem 

encaminhados. Relatou que Cristiane era a responsável pelo 

recebimento de ofícios e requisições, sendo que, quando havia prazos 

perto de vencimento ela o avisava. Narrou que não teve conhecimento 

do ofício no qual solicitou informações acerca do processo 

administrativo que visava apurar falha médica, apenas quando da 

notificação desta ação civil pública que tomou conhecimento. Disse, 

que a pessoa de Cristiane era a responsável para responder os ofícios 

e requisições. Relatou que em alguns casos, solicitou a dilação de 

prazo ao Parquet. No mais, disse que Cristiane também não tinha 

conhecimento do ofício que requereu informações acerca do processo 



de sindicância acima mencionado. Em análise aos autos, verifica-se 

que o Ministério Público, por reiteradas vezes, oficiou à Secretaria 

Municipal de Saúde, para fins de informações do processo 

administrativo de nº 1693/2014, no qual tinha a finalidade apurar a 

responsabilidade de falha médica, ocorrido no nosocômio municipal. 

A primeira determinação de informações acerca desta apuração de 

falha médica pelo Parquet, ocorreu em 2014 (ID nº4058203 – Pág. 

5), quando ainda o Secretário Municipal de Saúde era Elivelto 

Kovalhczuk. O requerido, foi oficiado pela primeira vez em 

14/12/2015 – Ofício 648/2015 PJ-SMG -, para fins de informações 

acerca da sindicância, sendo que o Ofício foi recebido por Nilta Pêgo 

da Silva (ID nº 4058215 – Pág. 6). Em 29/02/2016 foi reiterado o 

ofício – Ofício nº 086/2016 PJ-SMG – ao Secretário, ora requerido, o 

qual foi recebido em 08/03/2015 por Cristiane. Em 29/03/2016 foi 

certificado no processo extrajudicial do Parquet a ausência de 



resposta acerca dos Ofícios de nº 485, 648/2015 e 086/2016, razão 

pela qual foi expedida Recomendação nº 004/2016 PJ – SMG ao 

Secretário Municipal de Saúde para que adotasse as providências 

necessárias para as respostas dos ofícios de nº 648/2015 e 086/2016 

-PJ – SMG. O requerido tomou conhecimento da aludida 

Recomendação em 31/03/2016 (ID nº 4058216 – Pág. 1). Em 

16/05/2016 o requerido foi novamente oficiado – Ofício nº 314/2016 

PJ- SMG informando acerca de resposta acerca da Recomendação 

expedida (ID nº 4058218 – Pág.5). Consta também nos autos, Ofício 

de nº 282/2016 PJ – SMG expedido para o requerido, para fins de 

informações acerca das providências tomadas pela SEMUSA, visando 

sanar irregularidades encontradas na Unidade Mista de Saúde, o qual 

foi recebido pelo requerido em 02/05/2016 (ID nº 4058221 – Pág.2). 

Nota-se, portanto, a desídia por parte do requerido, eis que constam 

nos autos, inúmeras reiterações de Ofícios expedidas ao Secretário 



Municipal de Saúde para que informasse acerca do procedimento 

administrativo nº 1693/2014, contudo, não foram respondidos. A 

reiteração de Ofícios acerca do caso é desde o ano de 2014, sendo que 

o requerido só veio tomar conhecimento em 14/12/2015. Mas a 

reiteração de pedidos acerca do aludido processo administrativo 

ainda perdurou até o ano de 2016. Vale ressaltar que nem mesmo a 

expedição de Recomendação nº 004/2016 foi suficiente para que o 

requerido cumprisse com seu ofício. A conduta do requerido não só 

atentou contra os princípios da administração pública, notadamente 

da eficiência, como também, interferiu na atuação do Parquet para a 

apuração de falha médica ocorrida no ano de 2014. E mais, atingiu 

também, o interesse da sociedade em ver a apuração do ato ilícito 

ocorrido em tempo razoável. Diante destas considerações não é de se 

aceitar a alegação do requerido de que não teve conhecimento dos 

fatos, atinentes à apuração de falha médica ocorrido no nosocômio, 



pois, várias vezes foram reiterados ofícios, sobretudo, foi notificado, 

pessoalmente, acerca da Recomendação no qual solicitava 

providências, justamente do procedimento administrativo 

relacionado a apuração da falha médica. O requerido, na condição de 

Secretário Municipal de Saúde, tinha o dever de tomar conhecimento 

do teor de ofícios, requisições e recomendações que lhe foram 

encaminhadas – ao menos é o que se espera -, ainda que fossem 

recebidos por terceira pessoa. Somada a isso a testemunha Nilta Pêgo 

da Silva disse que trabalha no setor administrativo da Secretaria de 

Saúde tendo dito que é uma das recebedoras de ofícios e requisições. 

Relatou, também, que Cristiane é a servidora responsável para 

recebimento dos ofícios, sendo que era ela quem informava o 

Secretário do vencimento de prazos. No mais, torna-se visível o dolo 

do requerido, por ser ele absolutamente consciente de que tinha o 

dever de responder aos ofícios e requisições expedidos pelo Parquet, 



ainda mais pelo fato de ter tomado conhecimento de Recomendação, 

por ele próprio recebido, para este fim. Dolo que, na hipótese, aparece 

de forma límpida, diante da postura renitente do requerido em, 

reiteradamente, omitir-se às inúmeras requisições de informação, 

mesmo quando do conhecimento expresso sobre a Recomendação n. 

004/2016. Assim, restou comprovado nos autos a violação dos 

princípios constitucionais praticado pelo requerido. De acordo com o 

princípio da proporcionalidade a reprimenda deve se adequada a 

lesividade da infração cometida. Com esses fundamentos, passo a 

individualizar as penas. Restou evidenciado nos autos que o requerido 

Valdecir atentou contra os princípios da administração, notadamente 

os da legalidade, eficiência, moralidade e publicidade. Assim, 

incorreu no previsto no artigo 11, II da Lei n. 8.429/92. O requerido 

Valdecir, na qualidade de Secretário Municipal de Saúde, tinha plena 

consciência de sua obrigação em responder o que fosse solicitado por 



autoridades, contudo, não o fez de forma reiterada, ofendendo aos 

princípios da Administração Pública. Dito isso, levando em conta a 

gravidade dos fatos; critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

bem como, levando em consideração os parâmetros para a aplicação 

da multa civil – patrimônio do agente; ganho financeiro mensal; dano 

gerado e grau de culpa – e, considerando ainda ausência do primeiro 

e segundo parâmetros, condeno o requerido Valdecir ao pagamento 

de multa civil no valor de cinco vezes a última remuneração percebida 

como Secretário Municipal de Saúde. Considerando a conduta grave 

do requerido, bem como com o fim de se evitar estímulo à eventual 

recidiva, determino a suspensão dos direitos políticos do requerido 

Valdecir pelo prazo de 03 (três) anos, bem como proibição de 

contratar com o Poder Público Municipal de São Miguel do Guaporé 

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 



seja sócia majoritária, pelo prazo de 03 (três) anos. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC; nos termos do 37, 

caput, incisos II, IX e §4º, da Constituição Federal, na Lei nº 7.347/85 

e artigos 4º, 11 e 12, inciso III e parágrafo único, da Lei 8.429/92 

JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS para: a) CONDENAR 

o requerido VALDECI ELIAS no pagamento de multa civil no valor de 

cinco vezes a última remuneração percebida como Secretário 

Municipal de Saúde; b) DETERMINAR a proibição de VALDECI 

ELIAS de contratar com o Poder Público Municipal de São Miguel do 

Guaporé ou receberem benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 

da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos. Para 

tanto, oficie-se à Fazenda Pública Municipal; c) DETERMINAR a 

suspensão dos direitos políticos de VALDECI ELIAS, pelo prazo de 03 

(três) anos. Para tanto, oficie-se à Justiça Eleitoral de São Miguel do 



Guaporé, para as providências necessárias, nos termos do artigo 71 e 

seguintes, do Código Eleitoral. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais. Os valores da multa deverão ser depositados 

na conta do juízo destinada ao recolhimento de valores oriundos de 

condenações. […] (grifamos). Em suas razões (doc. e-4735889), 

VALDECI afirma que: - não existiu ato ímprobo, tendo sido mera 

irregularidade administrativa; - não foi comprovada a existência de 

dolo ou má-fé; - a pena foi aplicada de modo desproporcional. Ao fim, 

requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes 

os pedidos da inicial, ou ainda, que seja reduzida a pena aplicada. Em 

contrarrazões (doc. e-4735891), a Promotoria de Justiça requer a 

manutenção da sentença. A Procuradoria-Geral de Justiça 

manifestou-se pela manutenção da sentença (doc. e-4870785). É o 

relatório. VOTO. DESEMBARGADOR EURICO MONTENEGRO 

JÚNIOR. A controvérsia gira em torno da prática de ato de 



improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

Administração Pública por desídia na resposta às requisições do 

Ministério Público Estadual. Pois bem, após compulsar os autos, à luz 

dos documentos comprobatórios anexados, concluo que a sentença 

deve ser mantida. O art. 11 da LIA persegue o dolo genérico na 

conduta, dispensando o enriquecimento do agente ou o prejuízo ao 

erário. Precedentes do STJ (REsp 1227849/PR, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, Segunda 

Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 13/4/2012; REsp 951.389/SC, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, julgado em 

9/6/2010, DJe 4/5/2011; EREsp 654.721/MT, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe 1º/9/2010). 

O Apelante, mesmo tendo sido notificado acerca das requisições do 

Ministério Público, quanto à demora/ausência de prestação de 

informações, deixou de fazê-lo, ainda que após expedida 



recomendação por aquele. Desta forma, verifica-se que ocorreu de 

forma totalmente consciente, desprezando inteiramente o 

regramento legal quanto ao poder de requisição do parquet, ainda 

mais se tratando de procedimento que buscava apurar situação 

ocorrida durante atendimento em unidade de saúde pública 

municipal, envolvendo paciente e profissionais de saúde. Os 

elementos probatórios reafirmados durante a instrução dão conta 

quanto à vontade livre e consciente do Apelado em praticar o ato, não 

tendo comprovado qualquer situação que pudesse justificar. Assim, 

devidamente comprovado o dolo, caracteriza-se a prática do ato 

ímprobo. Neste sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO. 

ARTIGO 11 DA LEI 8.429/1992. ELEMENTO SUBJETIVO 

CONFIGURADO. DANO AO ERÁRIO. ATO ÍMPROBO 



CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO 

CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO 

SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 284/STF. […]. 5. É pacífico o 

entendimento de que frustrar a licitude de processo licitatório ou 

dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa 

prejuízo ao erário, ainda que esse prejuízo não possa ser quantificado 

em termos econômicos, para ressarcimento. Não se pode exigir a 

inequívoca comprovação do dano econômico causado pela conduta 

ímproba, pois nessas hipóteses específicas do artigo 10, VIII, da Lei 

de Improbidade Administrativa, o prejuízo é presumido (in re 

ipsa). Nesse sentido: AgRg no REsp 1.499.706/SP, Rel. Ministro 

Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/3/2017; RMS 54.262/MG, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; 

AgRg no REsp 1512393/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 



Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015. 6. A 

configuração da conduta do artigo 10 da LIA exige apenas a 

demonstração da culpa do agente, não sendo necessária a 

comprovação de dolo (AgRg no REsp 1167958/SP, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/12/2017). […] 10. Recurso 

Especial não conhecido. (STJ, REsp 1786219/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/6/2019, 

DJe 18/6/2019). ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ATO 

ÍMPROBO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO NÃO 

CARACTERIZADO. PRECEDENTES. 1. Pleiteia o Ministério Público 

a condenação do agravado por improbidade administrativa, 

decorrente da celebração de "termos e aditivos sem o necessário 

procedimento licitatório e sem o devido procedimento de dispensa ou 

inexigibilidade de licitação por mais de dez anos". 2. As considerações 

feitas pelo Tribunal de origem afastam a prática do ato de 



improbidade por violação de princípios da administração pública, 

uma vez que não foi constatado o elemento subjetivo do dolo na 

conduta do agente, mesmo na modalidade genérica, o que não 

permite o reconhecimento de ato de improbidade administrativa 

previsto no art. 11 da Lei 8.429/92. 3. O Tribunal a quo decidiu de 

acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a 

caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios da 

administração pública exige a demonstração do dolo lato sensu ou 

genérico" (EREsp 772.241/MG, Rel. Min. Castro Meira, Primeira 

Seção, DJe 6/9/2011). Outros precedentes: AgRg nos EREsp 

1.260.963/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, Dje 

3/10/2012; e AgRg nos EAREsp 62.000/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/9/2012. Incidência da 

Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

456.655/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 



TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014) (grifamos). 

Outrossim, atendendo à razoabilidade, à proporcionalidade e à 

reprovabilidade da conduta, devem ser mantidas as penalidades 

aplicadas. Por fim, quanto às sanções aplicadas, estas devem ser 

compatíveis e proporcionais à reprovabilidade da conduta dos 

agentes, não devendo ser aplicadas de forma automática, devendo-se 

justificar a sua fixação. Neste sentido, precedente do STJ (AgInt no 

REsp 1551971/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 9/9/2016). Levando-se em 

consideração a gravidade do fato, tenho que adequada e proporcional 

a reprimenda aplicada. Desta forma, não há alteração a ser realizada 

na sentença. Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de 

apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida. É como voto. 

EMENTA. 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. 

ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 

Magistrados da 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado 

de Rondônia, na conformidade da ata de julgamentos e das notas 



taquigráficas, em, recurso não provido, à unanimidade”. Portanto, 

nota-se, claramente, diante dessa decisão, que transitou em julgado 

no dia 08/07/2020, de acordo com a certidão de número 50405424, 

assinada por Valeska Pricyla Barbosa Souza, servidora do Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, coordenadora da 2ª Câmara Especial 

da corte, porém até o presente momento, a decisão do relator dos 

autos, desembargador Eurico Montenegro Júnior, ainda, não objeto 

de aplicabilidade, o que evidencia prova cabal da omissão, 

prevaricação e até é possível mencionar que haja suspeição de todas 

as autoridades responsáveis pelo processo eleitoral de 2020 nos dois 

municípios que compreendem a 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do 

Guaporé e Seringueiras, razão pela qual pede o autor que vossa 

excelência promova as reprimendas necessárias. Os crimes mais 

praticados, sem dúvida alguma, são ligados a fraude processual, 

falsidade ideológica, na inserção de dados no sistema do PJe do 



Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, quanto ao uso de 

token de um promotor público, lotado na comarca de Pimenta Bueno, 

que não tem nenhuma atribuição e atuação no Juízo da 35ª Zona 

Eleitoral de São Miguel do Guaporé e Seringueiras, conforme 

amplamente informado anteriormente.  

  

 

DA MEDIDA CAUTELAR QUE ESPERA SER DEFERIDA 

 

De acordo com artigo 329, do Código Penal, as medidas cautelares 

diversas da prisão têm o condão de admitir “a) comparecimento 

período em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para 

informar e justificar atividades; b) proibição de acesso ou frequência 

a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao 

fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais 



para evitar o risco de novas infrações; c) proibição de manter contato 

com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao 

fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; d) 

proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja 

conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; e) 

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga 

quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; f) 

- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de 

natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua 

utilização para a prática de infrações penais”. Diante do caso concreto, 

requer o autor que vossa excelência defira a medida cautelar para o 

afastamento dos requeridos das atividades funcionais no Juízo 35ª 

Zona Eleitoral de São Miguel do Guaporé e Seringueiras, para a 

devida apuração dos fatos aqui apresentados, vez que caso não seja da 

forma requerida, será muito difícil combater as ilicitudes que estão 



ocorrendo na urbe, em razão da omissão, prevaricação e atitudes 

suspeitas na condução dos processos  eleitorais oriundos da 

campanha de 2020, as quais, como vossa excelência, percebeu, está 

manchada  de ilegalidade, razão pela qual a promoção da notícia-

crime contra os requeridos.  

 

DOS PODIDOS QUANTO AO DEFERIMENTO DA MEDIDA 

CAUTELAR DE AFASTAMENTO DE CARGOS EM RELAÇÃO ÀS 

DUAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS ORA NOTICIADAS 

 

Ante o exposto, o autor requer de vossa excelência o seguinte: a) que 

seja recebida a presente notícia-crime em face dos requeridos e, por 

conexão, pede-se que seja apensado aos autos de número 1000994- 

30.2021.4.01.4100; b) que os requeridos sejam citados para tomarem 

conhecimento da presente notícia-crime e promovam suas defesas, no 



prazo legal, sob pena de revelia e caso isso aconteça, que seja nomeado 

defensor público para atuar em defesa dos requeridos; 

posteriormente, após a defesa dos requeridos, que o representante do 

Ministério Público Federal seja intimado para emitir seu parecer; em 

seguinte, que vossa excelência dispense o rito previsto para audiência 

de conciliação, instrução e julgamento, visto tratar-se matéria de 

direito; e em seguida que sejam as partes intimadas para promoverem 

as alegações finais e que no final seja a presente notícia-crime julgada 

totalmente procedente com a condenação dos requeridos, nos termos 

do comando legal penal, por ser medida de inteira justiça.  

Nestes termos, pede-se deferimento. 

São Miguel do Guaporé, 04/03/2021. 

Dr. Ronan Almeida de Araújo 

OAB/RO 2.523 


