
Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo 

Tribunal Federal, Brasília, Distrito Federal. 

 

 

 

ALEXANDRE ELI CARAZAI, brasileiro, casado, portador da cédula 

de identidade de número 244.784, SSP/RO, inscrito no CPF sob o 

número 313.768.392-91, residente e domiciliado na linha 94, km 09, 

lado norte, Município de São Miguel do Guaporé, Estado de 

Rondônia, vem, respeitosamente, à presença de vossa excelência, 

através de seu advogado constituído, DR. RONAN ALMEIDA DE 

ARAÚJO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RO sob o 

número 2.523, com escritório situado na Avenida 16 de Junho, 

número 1.366, Bairro Cristo Rei, CEP 76.932.000,00, na cidade de 



São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia, com fundamento no 

artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição, na forma do artigo 13 e 

seguintes da Lei n. 8.038/90 e do artigo 156 e seguintes do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal, apresentar RECLAMAÇÃO 

CONSTITUCIONAL COM PEDIDO CAUTELAR ANTECEDENTE em 

face do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, autos 

de número 7001133-44.2016.8.22.0022, expondo e requerendo o que 

segue:  

 

DOS FATOS  

 

No dia 29/01/2021, às 16:07:07, o reclamante ingressou no Tribunal 

de Justiça do Estado de Rondônia, com uma petição, nos termos do 

documento de identificação de número 11177460, que trata sobre 



impugnação de tutela provisória ao cumprimento de sentença em 

instância superior em face de Município de São Miguel do Guaporé, 

Estado de Rondônia, Cornélio Duarte de Carvalho e Valdeci Elias, 

afirmando o seguinte. No dia 28/05/2020, o desembargador Eurico 

Montenegro Júnior, proferiu decisão nos autos de número 7001133-

44.2016.8.22.0022, versando sobre recurso de apelação, promovido 

pelo senhor Valdeci Elias, tentando reverter o que fora julgado, na 

origem, referente a uma ação civil pública de improbidade 

administrativa, proposta pelo Ministério Público de Rondônia. A 

decisão da corte está consolidada como se vê a seguir: “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”. 

  

  

No dia 24//2020, às 12:20:12, conforme documento de identificação 

de número 10061525, a servidora do Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia, Valeska Pricyla Barbosa Souza, coordenadora da Câmara 



Especial do Segundo Grau, certifico nos autos que a decisão da corte 

transitou em julgado no dia 08/7/2020 e não houve recurso especial 

e/ou extraordinário por parte do condenado Valdeci Elias, servidor 

da Prefeitura de São Miguel do Guaporé. Já o servidor da corte senhor 

Ítalo Ricardo Veiga Cidin, diretor de secretaria, de acordo com o 

documento de identificação 10297169, informou no dia 19/10/2020, 

às 10:33:29, que fez remessa dos autos à origem. No dia 11/01/2021, 

às 15:23:17, o autor peticionou nos autos, após a sua devolução à 

origem, fato que ocorrera no dia 06/01/2021, às 09:58:58, conforme 

reza documento de identificação de número 52975734, informando o 

seguinte: “Intimação partes do retorno do TJ. Ficam as 

partes intimadas a manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do retorno dos autos, sob pena de arquivamento. 

Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 

3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde 



que apresentado pedido descritivo, acompanhado de planilha dos 

créditos, de acordo com os artigos 523 e 524 do CPC, visando a 

intimação da parte adversa ao início do cumprimento de sentença.” 

No dia 11/01/2021, às 15:23:17, o advogado do autor peticionou nos 

autos postulando pelo cumprimento de sentença, conforme assevera 

o documento de identificação de número 53079687. No dia 

20/01/221, as 19:20:52, Rejane de Souza Gonçalves Fraccaro, juíza 

titular da comarca de São Miguel do Guaporé, proferiu a seguinte 

decisão sobre o feto, conforme prova documento de identificação de 

número 53495685, dizendo o que segue: “Vistos. Com fundamento no 

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

Encaminhe-se ao substituto automático”. O impedimento a se refere 

à decisão da magistrada é porque a juíza é esposa de Antônio 

Fraccaro, advogado de Valdeci Elias, condenado pelo TJ/RO, da 

forma como fora relatado anteriormente.  



PROCESSO VOLTA NOVAMENTE À CORTE  

 

No dia 29/01/221, às 16:17:54, Danielle Caroline Miranda Cavalcante, 

conforme documento de identificação de número 11177614, procedeu 

o termo de triagem dos autos à análise e validação, redistribuindo o 

feito que recebera outro número, qual seja, 0800552-

11.2021.8.22.0000, remetendo o processo ao desembargador Renato 

Martins Mimessi, da qual inseriu uma certidão afirmando o seguinte:   

‘Certifico que estes autos foram analisados e validados de acordo com 

a Instrução Conjunta n. 003/2017-PR/VPR alterada pela Instrução 

Conjunta n. 002/2020-PR/VPR. Certifico, por fim, que pela origem 

nº 7001133-44.2016.8.22.0022, existe Apelação de nº 7001133-

44.2016.8.22.0022 distribuída à relatoria do Des. Eurico 

Montenegro, no sistema PJe2G, ocorrendo hipótese de eventual 



prevenção, nos termos do artigo 1º, §2º da Instrução Conjunta 

número 003/2017-PR/VPR alterada pela Instrução Conjunta n. 

002/2020-PR/VPR. Faço conclusos os autos ao relator”. No dia 

01/02/2021 às 13:51:54, o relator dos autos, desembargador Renato 

Martins Mimessi, disse o seguinte, conforme documento de 

identificação de número 11183490: “Vistos. Consta no ID 11177614, 

certidão do Departamento de Distribuição, aduzindo que pela origem 

de número 7001133-44.2016.8.22.0022, existe Apelação de nº 

7001133-44.2016.8.22.0022 distribuída à relatoria do Des. Eurico 

Montenegro, no sistema PJe2G, ocorrendo hipótese de prevenção. 

Assim, evidenciada a prevenção, encaminho os autos à Vice-

Presidência para redistribuição do presente recurso, nos termos do 

art. 142 do RITJ/RO. Cumpra-se.”. 

 



No dia 01/02/2021, às 18:39:11, Marialva Henriques Daldegan 

Bueno, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia, afirmou, conforme documento de identificação de número 

11190775: “Vistos. O desembargador Renato Martins Mimessi 

proferiu despacho contido no ID 11183490, encaminhando os autos à 

Vice-Presidência para providências quanto redistribuição em razão 

da prevenção nos termos do art. 142 do RITJ/RO, sob o argumento 

de que relacionado a matéria destes autos, foi julgado recurso de 

apelação nº7001133-44.2016.8.22.0022 distribuído à relatoria do 

Desembargador Eurico Montenegro Junior, no sistema PJe2G. 

Examinados. Decido. Em análise dos autos e aos sistemas jurídicos 

deste Tribunal, foi possível observar que em relação ao processo de 

origem número 7001133-44.2016.8.22.0022 (ação civil pública por 

ato de improbidade administrativa), sobreveio recurso de apelação 

sob o nº7001133-44.2016.8.22.0022, distribuído no sistema Pje2G 



por sorteio em 23/10/2019 à relatoria do Desembargador Eurico 

Montenegro, tendo sido proferida decisão plenária nos seguintes 

termos: “recurso não provido, à unanimidade”. Diante 

disso, reconheço a prevenção do Desembargador Eurico Montenegro 

Junior, para análise desta petição, razão pela qual, determino a 

redistribuição do feito no âmbito da 1ª Câmara Especial, nos termos 

do art. 142 do RITJ/RO. Cumpra-se”. 

  

No dia 02/02/2021, às 10:11:22, Danielle Caroline Miranda 

Cavalcante, analista judiciário do TJ/RO, frisou, conforme 

documento de identificação de número 11195089, afirmando: “Nesta 

data, estes autos foram redistribuídos por processamento eletrônico 

(PJe), obedecendo as normas regimentais deste Tribunal, e em 

cumprimento ao r. despacho ID número 11190775, conforme se 

espelha abaixo: Autos número 0800552-11.2021.8.22.0000. Classe: 



petição cível (241). Requerente: Alexandre Eli Carazai. Advogado do 

requerente: Ronan Almeida de Araújo (RO2523-A). Requerido: 

Município de São Miguel do Guaporé. Data da distribuição: 

02/02/2021 09:50:13. Relator: gabinete desembargador Eurico 

Montenegro. Tipo de redistribuição: Prevenção de magistrado. 

Apelação número 7001133-44.2016.8.22.0022. Faço conclusos os 

autos ao relator.  No dia 02/02/2021, às 15:13:16, Ítalo Ricardo Veiga 

Cidin, diretor de secretara da corte, disse, conforme documento de 

identificação de número 11200458, o seguinte: “Conclusão. Nesta 

data, faço conclusos estes autos ao relator”. 

 

No dia 04/02/2021, a Assessora de Comunicação da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seção do Estado de Rondônia, publicou matéria 

concernente à aposentadora do desembargador Eurico Montenegro 

Júnior, relator dos autos em comento. Disse a nota da ordem sobre o 



caso: “Sessão da 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado 

de Rondônia, desta quinta-feira (04), foi a derradeira para o 

desembargador Eurico Montenegro Júnior, devido a aposentadoria 

compulsória. Durante a solenidade, o presidente da OAB Rondônia, 

Elton Assis, prestou homenagens ao magistrado em nome da 

advocacia. O presidente detalhou também como o desembargador, no 

desempenho da magistratura, sempre se colocou acima dos conflitos. 

“Na análise de cada causa, sempre procurou se afastar das paixões e 

aplicar o direito com o objetivo de alcançar a justiça no exercício da 

árdua missão de julgar. Sempre se pautou pela sensatez, pela 

serenidade, pelo equilíbrio e também pela humildade”. Por fim, 

agradeceu o respeito com o qual a advocacia sempre foi tratada por 

Eurico Montenegro Junior. “A advocacia tem pela vossa excelência 

grande admiração. A vossa excelência sempre tratou os advogados 

com sua exata dimensão constitucional, de integrantes indispensáveis 



à boa e correta administração da justiça e não meros expectadores da 

justiça. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil e de todas as 

advogadas e advogados de Rondônia, quero agradecer sua enorme 

contribuição como magistrado, pela sua grandeza, humanidade e 

pelas importantes lições de vida e de direito que vossa excelência 

ofertou à comunidade jurídica, por meio de seus votos e da sua 

conduta ao longo de todos esses anos”. Durante a trajetória, Eurico 

Montenegro Júnior foi advogado e procurador do Incra antes de 

iniciar na magistratura. Ingressou como desembargador do TJRO em 

08/09/1983 e teve como principais atividades exercidas: Presidente 

do Tribunal Regional Eleitoral nos biênios de 1984/1986, 1992/1994 

e 1994/1996. Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia, nos biênios de 1990/1992, 2000/2001, 2002/2003. 

Corregedor Geral da Justiça para o biênio 1996/1998. É decano do 

Tribunal de Justiça. Fundador e primeiro diretor da Escola da 



Magistratura do Estado de Rondônia, exercendo sua direção desde a 

criação em 1986 até 1992. Presidente da Associação dos Magistrados 

de Rondônia (AMERON) nos biênios 1999/2001 e 2001/2003”. No 

tocante à situação do processo em tela, há de se dizer que o mesmo 

encontra-se sobrestado e aguardando a sua redistribuição para outro 

relator, uma vez que o desembargador Eurico Montenegro Júnior já 

não atua mais na corte em razão de ter conseguido sua aposentadoria. 

 

OUTROS FATOS CONEXOS 

 

A matéria em discussão é constitucional pelo fato de que o reclamante 

está suscitando à última corte de justiça brasileira a decisão da origem 

quanto à condenação de Valdeci Elias à perda do emprego com a 

Prefeitura de São Miguel do Guaporé, bem como a comunicação do 



juízo cível da comarca ao juízo da 35ª Zona Eleitoral da mesma 

comarca sobre a exclusão de alistamento eleitoral, nos termos do 

artigo 71 do Código Eleitoral, matéria infraconstitucional, o que está 

sendo objeto de discussão em outro grau de jurisdição. Enquanto a 

corte não cumpre a sua própria decisão, o servidor público Valdeci 

Elias continua recebendo seu salário da Fazenda Pública Municipal, 

em razão de sua atividade profissional ao entre público fiscal, 

conforme pode ser comprovado pela informação extraída do portal da 

transparência da prefeitura supracitada. A decisão da corte que 

condenara o servidor transitou em julgado em agosto de 2020 e de 

para cá o servidor não deixou de receber seus salários e conforme 

informa a portal, o contracheque do mesmo no mês de fevereiro de 

2021 foi de R$ 4.308,95. O total percebido pelo funcionário até o 

presente momento é de R$ 30.162,65, fato esse pago irregularmente 

e diante da inércia da corte de cumprir sua própria decisão, o autor 



postula junto a essa corte que intercede ao caso para que o mesmo 

resolvido e sanado.  

DO CABIMENTO 

 

A reclamação foi consagrada como instrumento garantidor voltada à 

proteção da totalidade da ordem constitucional. Trata-se, com efeito, 

instituto de saneamento lógico do ordenamento jurídico, que tem o 

Supremo Tribunal Federal no vértice do sistema, cuja função precípua 

é, precisamente, a tutela dos pronunciamentos da corte. 

 

DA QUESTÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E A INTEGRIDADE DO 

DIREITO E DO PEDIDO CAUTELAR ANTECEDENTE  

 



A segurança jurídica e a integridade do direito são questões que, nos 

últimos anos que se encontram, diretamente, atreladas à necessidade 

de garantia da autoridade das decisões do poder judiciário brasileiro. 

Tanto é assim que, preocupado com a crescente falta de coerência e 

integridade do sistema jurídico brasileiro, caracterizado por uma 

infinidade de decisões contraditórias.  O caso sob exame é um típico 

que demonstra a necessidade de preservarmos a integridade não 

apenas das decisões do judiciário nacional. Não se pode admitir essa 

insegurança jurídica como a que fora retratada anteriormente. A 

Constituição do Brasil não admite protelação, notadamente à inércia 

do Ministério Público de Rondônia, sendo titular da ação de 

improbidade administrativa e pouco tem feito para a solução do caso 

em comento.  Registre-se, por fim, que a inoperância do parquet é 

inaceitável, diante do grave prejuízo de ativo financeiro por parte da 

Fazenda Pública Municipal de onerar até agora o servidor condenado, 



porem a decisão da corte até o presente momento não teve nenhuma 

eficácia.  Por isso, o pedido cautelar antecedente merece o seu 

acolhimento em razão do descumprimento da decisão da corte de 

origem em face do funcionário em comento, sendo a presente 

reclamação constitucional promovida com a finalidade de 

restabelecer a autoridade de decisão que condenara o funcionário da 

Prefeitura de São Miguel do Guaporé, senhor Valdeci Elias.  

 

DOS REQUERIMENTOS 

 

Ante o exposto, o reclamante vem respeitosamente, perante vossa 

excelência, requerer, nos termos do artigo 305, do CPC, em postular 

o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente 

no sentido de que a decisão da corte de origem seja cumprida, 



determinando, consequentemente, que seja encaminhado ofício ao 

juízo cível da comarca de São Miguel do Guaporé a proceder, 

imediatamente, ordem ao juízo da 35ª Zona Eleitoral da mesma 

comarca para faze a anotação da exclusão de alistamento eleitoral e 

no mesmo sentido que o prefeito do município, senhor Cornélio 

Duarte de Carvalho, promova a exoneração do servidor municipal 

Valdeci Elias, dos quadros de carreira do fisco municipal.  Por último, 

que seja citado o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia para tomar ciência da presente ação, bem com a notificação 

do representante do Ministério Público Federal para emitir seu 

parecer.  

 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 



Reque a gratuidade da justiça, uma vez que o requerente não tem 

condições de arcar com as custas processuais.  

 

DO VALOR DA CAUSA 

 

Dá-se à presente causa valor de um salário-mínimo para mero efeito 

fiscal. 

Nestes termos, pede-se deferimento. 

São Miguel do Guaporé, RO, 18/03/2021. 

Dr. Ronan Almeida de Araújo. 

OAB/RO 2.523 


