
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JARU
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE JARU, RO.

Autos n°: 0063923-27.2008.8.22.0003
Executados:  ADÃO NINKE, ANDERSON DE ARAÚJO NINKE,  CLAUDIOMIRO ALVES
DOS SANTOS, JANDUIR TZONI FÉLIX e JOÃO BATISTA MARQUES VIEIRA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

O Ministério Público do Estado de Rondônia, por seu Promotor de Justiça, vem,
perante Vossa Excelência, requerer o início da fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em
face de  ADÃO NINKE, ANDERSON DE ARAÚJO NINKE, CLAUDIOMIRO ALVES DOS
SANTOS,  JANDUIR  TZONI  FÉLIX  e  JOÃO  BATISTA MARQUES  VIEIRA,  expondo  o
seguinte:

Os  demandados  figuraram no  polo  passivo  da  ação  civil  pública  por  ato  de
improbidade  administrativa,  movida  pelo  Ministério  Público  (autos  n°  0063923-
27.2008.8.22.0003).  Após trâmite  regular,  foram condenados (ID  27470854).  A sentença
permaneceu  intocável  em  relação  a  ADÃO  NINKE,  ANDERSON DE  ARAÚJO  NINKE,
JANDUIR TZONI FÉLIX e JOÃO BATISTA MARQUES VIEIRA, ao passo que em relação a
CLAUDIOMIRO ALVES DOS SANTOS, sofreu alteração, uma vez que o TJ/RO excluiu da
condenação a sanção de ressarcimento ao erário (ID 27470885).

No  desdobramento,  vários  recursos  foram  interpostos  por  CLAUDIOMIRO,
sendo que o STJ deu parcial provimento ao recurso especial, nos seguintes termos:  “a) a
condenação do réu Claudiomiro Alves dos Santos se dá exclusivamente com base no art.
11,  II  c/c 12, III  da Lei n° 8.429/92;  b)  a perda da função pública do recorrente incidirá
apenas sobre o cargo de chefe de gabinete do Prefeito Municipal de Theobroma-RO; c) no
mais, restam mantidos os termos dos acordãos estaduais recorridos (ID 27996569).

Seguiu  ainda  CLAUDIOMIRO  com  o  manejo  de  outros  recursos  (agravo,
embargos  de  declaração,  agravo  interno,  recurso  extraordinário  e  agravo  em  recurso
extraordinário), contudo, todos sem o sucesso por ele esperado.

Trânsito em julgado em 07.11.2018 (ID 27996587).

Por  fim,  pela  sentença  e  acórdãos,  constata-se  que  os  executados  foram
condenados às seguintes sanções:

JOÃO BATISTA e JANDUIR

a) Perda da função pública de prefeito e chefe de gabinete de Theobroma, caso
ainda ocupem os referidos cargos;

b) Suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos;
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c) Proibição de contratar com o poder público por 3 (três) anos;
d) Pagamento de multa civil de 5 (cinco) vezes o valor do salário percebido pelos

requeridos, respectivamente, à época dos fatos.

ADÃO NINKE e ANDERSON

a) Ressarcimento integral do dano de R$ 152.544,70;
b) Perda da função pública de prefeito e secretário de administração e fazenda

de Theobroma, caso ainda ocupem os referidos cargos;
c) Suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos;
d) Proibição de contratar com o poder público por 3 (três) anos;
e) Pagamento de multa civil  de 10 (dez) e 5 (cinco) vezes o valor do salário

recebido pelos requeridos, respectivamente, à época dos fatos.

CLAUDIOMIRO

a)  Perda da função pública,  que incidirá apenas sobre o cargo de chefe  de
gabinete do Prefeito de Theobroma (nos termos do acórdão do STJ que deu provimento
parcial ao recurso especial do requerido);

b) Suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos;
c) Proibição de contratar com o poder público por 3 (três) anos;
d) Pagamento de multa civil  de 5 (cinco) vezes o valor  do salário auferido à

época dos fatos.

Com efeito,cabe agora dar efetividade aos comandos da sentença.

DA MULTA CIVIL

Conforme informações fornecidas através do Ofício n° 046/GRH/PMT/2019, não
consta  registrado no sistema do  Departamento  de Recursos Humanos  da  Prefeitura  de
Theobroma os contracheques dos executados referentes ao exercício de 2003 e 2005.

Assim, diante da ausência de dados dos valores percebidos pelos executados à
época dos fatos, fica o Ministério Público, por ora, impossibilitado de executar a multa civil.

Tão logo se obtenha elementos precisos, o cálculo será apresentado no curso
do presente cumprimento de sentença.

DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS

ADÃO,  ANDERSON,  CLAUDIOMIRO,  JOÃO  BATISTA  e  JANDUIR  foram
condenados à suspensão dos direitos políticos.

À vista disso, tal penalidade acarreta, como consequência, a perda do mandato
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eletivo.  Em outras  palavras,  esse  efeito  acessório  da  condenação  leva  à  cessação  do
exercício do mandato do político que dela foi alvo.

Nessa esteira já decidiu o Supremo Tribunal Federal:  (RE 225.019, Rel.  Min.
Nelson Jobim; RE 418.876, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

Tal corolário aplica-se a todos aqueles que exercem mandatos eletivos.

Considerando que   CLAUDIOMIRO   é o atual Prefeito de Theobroma/RO, a perda  
do mandato é automática.

Quanto aos demais executados,  não se tem conhecimento que eles estejam
exercendo algum cargo político.

DO RESSARCIMENTO DO DANO

Conforme  cálculo  extraído  do  TJ/RO,  ADÃO  NINKE  e  ANDERSON  DE
ARAÚJO  NINKE  são  devedores  solidários  do  valor  de  R$  527.307,20,  a  título  de
ressarcimento integral do dano:

Ante o exposto, o Ministério Público requer:

1.  a intimação dos executados para comprovarem nos autos a  remuneração
percebida  por  eles  à  época  dos  fatos  (JOÃO  e  JANDUIR:  ABRIL/2003,  ADÃO,
ANDERSON e CLAUDIOMIRO: AGOSTO/2005);

2. tão logo se obtenha dados para a base de cálculo da multa civil, apresentar-
se-á o valor do débito de cada executado.

3.  a  intimação  dos  executados  ADÃO  NINKE  e  ANDERSON  DE  ARAÚJO
NINKE  para  que  efetuem  o  pagamento  do  montante  de  R$  527.307,20,  referente  ao
ressarcimento integral do dano (solidário), consoante art. 523 do CPC;

4. desde já, o acréscimo de dez por cento de multa, caso os executados ADÃO
NINKE  e  ANDERSON DE ARAÚJO NINKE  não efetuem voluntariamente a obrigação no
prazo de quinze dias, bem como a expedição de mandado de penhora nos termos dos §§1°
e 3° do art. 523 do CPC;
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5.  tentativa  de  constrição  eletrônica  de  bens  móveis,  imóveis  e  monetários

(Bacenjud e Renajud); caso reste infrutífero, requer a expedição de mandado de penhora e
avaliação de bens;

6.  que seja oficiado ao  Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI),
instituído a partir do Provimento n. 47/2015 do CNJ, bem como a Coordenação Nacional
das  Centrais  Estaduais  de  Serviços  Eletrônicos  Compartilhados,  dando  conta  da
presente execução em face dos executados;

7.  que  seja  oficiado  ao  INFOJUD,  solicitando  informações  referente  ao
auferimento de receitas, por parte dos executados;

8.  que seja oficiado o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia e o
Tribunal Superior Eleitoral, para dar cumprimento da Suspensão dos Direitos Políticos dos
executados, anexando cópia da sentença, acórdão e certidão do trânsito em julgado;

9. para o cumprimento da proibição de contratar com o poder público e vedação
de recebimento, direta ou indiretamente, de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, que seja oficiado
aos seguintes órgãos públicos, encaminhando-se cópia da sentença, acórdão e certidão do
trânsito em julgado para:

a) Procuradoria Geral da União; Procuradoria Geral do Estado; e Procuradoria
Geral dos Municípios de Jaru, Theobroma, e Governador Jorge Teixeira; 

b) Superintendência  de Licitações  do Estado –  SUPEL;  Superintendência  de
Licitações dos Municípios de Jaru, Theobroma, e Governador Jorge Teixeira;

c) Tribunal de Contas da União e do Estado de Rondônia;
d) Estabelecimentos Financeiros Oficiais: Banco Central, Banco do Brasil, Caixa

Econômica Federal, Banco da Amazônia – BASA; e etc.;
e) Conselho do Desenvolvimento do Estado de Rondônia – CONDER;
f) Receitas Federal e Estadual;
g) Prefeituras e Câmaras de Vereadores dos Municípios pertencentes ao Estado

de Rondônia, bem como Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.

10.  que  seja  incluído  o  nome  dos  condenados  por  ato  de  improbidade
administrativa no cadastro do Conselho Nacional de Justiça;

11.  que seja oficiado à Prefeitura  Municipal  de Theobroma/RO,  para dar
início  ao cumprimento da sentença de perda dos cargos,  em face dos requeridos
JOÃO BATISTA, ADÃO NINKE, JANDUIR TZONI, ANDERSON NINKE e CLAUDIOMIRO
ALVES DOS SANTOS;

12. que seja oficiado à Câmara de Vereadores do Município de Theobroma/
RO,  com  a  finalidade  de  que  seja  declarada  a  extinção  do  mandato  eletivo  de
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CLAUDIOMIRO ALVES DOS SANTOS, com a investidura do Vice-Prefeito.

13. que seja oficiado imediatamente os cartórios de Notas e Registro de Imóveis
de Jaru – RO, para não realizarem qualquer evento de compra e venda de bens móveis e
imóveis que pertençam aos executados.

Jaru, 9 de agosto de 2019.

FÁBIO RODRIGO CASARIL
       Promotor de Justiça
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