
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

RELATOR ROOSEVELT QUEIROZ COSTA DO E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

Autos n. 0803524-22.2019.8.22.0000  

Classe: Ação Rescisória – Câmaras Especiais Reunidas 

Agravante: JOSÉ ABEL PINHEIRO 

Agravado: CLAUDIOMIRO ALVES DOS SANTOS e ANDERSON DE 

ARAÚJO NINKE 

 

URGENTE! 

 

 

JOSÉ ABEL PINHEIRO, brasileiro, Vice-Prefeito do 

Município de Theobroma/RO, portador do RG n. 1727967 SESDEC/RO, 

inscrito no CPF sob o n. 623.229.071-20, residente e domiciliado à Rua 

Minas Gerais, n. 2254, Vila Palmares, Theobroma/RO, CEP n. 76.866-000, 

vem à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado 

subscritor da presente (mandato incluso), com espeque no art. 1021 do CPC, 

interpor 

AGRAVO INTERNO com arguição de 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA e pedido de ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA RECURSAL COM URGÊNCIA 

Face à decisão concessória de antecipação de tutela proferida 

nos sobreditos autos, ajuizados por CLAUDIOMIRO ALVES DOS 

SANTOS e ANDERSON DE ARAÚJO NINKE, já qualificados, pelas 

razões a seguir constantes. 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

De Ji-Paraná/RO para a Capital do Estado de Rondônia, aos 

20 dias do mês de novembro de 2019. 

 

SILAS QUEIROZ JUNIOR 

OAB/RO N. 10086 



RAZÕES DO AGRAVO INTERNO 

 

Autos n. 0803524-22.2019.8.22.0000  

Classe: Ação Rescisória 

Agravante: JOSÉ ABEL PINHEIRO 

Agravado: CLAUDIOMIRO ALVES DOS SANTOS e ANDERSON DE 

ARAÚJO NINKE 

 

 

Douto Relator, 

Colendas Câmaras Especiais Reunidas, 

 

I – DA SÍNTESE FÁTICA E JURÍDICA DA AÇÃO 

RESCISÓRIA 

 

Fora ajuizada ação rescisória neste e. Tribunal visando 

desconstituir acórdão prolatado em autos de Ação de Improbidade 

Administrativa (0063923-27.2008.8.22.0003). 

Na Ação de Improbidade referenciada, os autores da presente 

rescisória foram condenados pela prática de atos ímprobos contra a 

Administração Pública, praticados no bojo de procedimento administrativo 

para celebração de convênio com o Governo do Estado de Rondônia. 

A condenação naqueles autos arrimou-se especialmente nos 

seguintes fatos: 

Falsificação de Certidão de Regularidade Previdenciária 

– CRP; 

Uso de CRP falsificada em procedimento administrativo 

visando a realização de convênio pela Prefeitura de Theobroma/RO e o 

Governo do Estado de Rondônia para remessa de recurso do FITHA; 

Ausência de prestação de contas no prazo correto; 

Movimentação financeira indevida (não aplicação nos fundos 

de rendimentos devidos); 



Nos autos da ação de improbidade, da interposição da 

apelação de CLAUDIOMIRO (um dos ora agravados) – 05/10/2010 – até o 

trânsito em julgado (07/11/2018), transcorreram-se mais de 08 (oito) anos, 

apenas de fase recursal, tendo o feito subido até o Superior Tribunal de 

Justiça. 

O feito, portanto, fora amplamente debatido, tendo sido 

julgado pelo juízo de piso, por este e. Tribunal de Justiça, bem ainda pelo 

STJ. 

Contudo, ajuizaram os autores a presente ação rescisória, a 

fim de, como pensam, apontar motivos que se prestariam a rescindir o 

acórdão deste Tribunal de Justiça. 

A decisão liminar do relator ora agravada, proferida inaudita 

altera pars, suspendeu os efeitos da condenação transitada em julgado, 

obstaculizando, via de consequência, o prosseguimento do cumprimento de 

sentença que estava em curso e já com a efetiva posse do agravante no cargo 

de prefeito, determinando retorno dos agravados às funções públicas que 

exerciam. 

Insurge-se o agravante contra tal decisão, eis que, como se 

demonstrará nas linhas seguintes, para além de absoluta incompetência 

deste TJRO no presente feito, não estão presentes os requisitos 

autorizadores da decisão liminar ora agravada. 

 

II – DA LEGITIMIDADE, CABIMENTO E 

TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO 

O agravante é terceiro prejudicado quanto ao presente 

processo, eis que diretamente afetado pela decisão monocrática do relator 

que suspendeu os efeitos da condenação dos ora agravados. 

É prejudicado pois ostentava a condição de Prefeito da 

Municipalidade de Theobroma/RO, justamente após a vacância do cargo em 

virtude da condenação por improbidade à suspensão dos direitos políticos de 

CLAUDIOMIRO ALVES DOS SANTOS e o consequente início do 

cumprimento de sentença. 

A decisão que os agravados buscam rescindir no presente 

processo fora justamente o título jurídico que concedeu ao agravante, até 

então Vice-Prefeito, o legítimo direito à chefia do Executivo Municipal. 



Por assim ser, inegável o enquadramento na hipótese do art. 

996 do CPC, que altissonante verbera: 

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, 

pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como 

parte ou como fiscal da ordem jurídica. 

O cabimento do presente agravo interno, de igual sorte, é 

inquestionável, eis que desafia decisão de relator, o que faz incidir ipsis 

litteris a letra do art. 1021 do CPC, qual seja: 

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá 

agravo interno para o respectivo órgão colegiado, 

observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento 

interno do tribunal. 

Da tempestividade do presente recurso, não se há qualquer 

questionamento, eis que o agravante fora cientificado da decisão ora 

vergastada em 01/11/2019. Ademais, ainda que fosse de se considerar o 

prazo das partes do próprio processo, este somente se esvairia em 

02/12/2019, conforme atesta a certidão de ID 7335877 - Pág. 1  dos presentes 

autos. 

Por assim ser, induvidosa a legitimidade do agravante, o 

cabimento do presente recurso, assim como sua tempestividade. Os 

documentos anexos dão bastante prova do que ora expendido. 

 

III – PRELIMINARMENTE – DA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. USURPAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO STJ 

 

Esse Tribunal é absolutamente incompetente para processar 

e julgar a presente ação rescisória. Trata-se de competência em razão da 

matéria, que não pode, hipótese alguma, ser derrogada. Inteligência do 

disposto no art. 62 do CPC. 

Da inteligência do art. 966 do CPC se deflui que a 

competência para julgar a pretensão rescindente deve considerar o último 

órgão prolator da decisão de mérito, ou seja, o pronunciamento judicial que 

está a produzir efeitos. 

No caso dos autos, é fora de qualquer dúvida de que a 

condenação dos autores/agravados foi mantida por decisão de mérito 



produzida pelo e. Superior Tribunal de Justiça, razão que jamais pode essa 

Colenda Corte receber, processar e julgar o presente feito, sob pena de 

incorrer em usurpação de competência! 

Estando a condenação firmada em decisão proferida por 

Corte Superior, eventual rescisão de decisão de instância inferior jamais teria 

o condão de afastar os efeitos da autoridade superior da coisa julgada. A 

contrario sensu, far-se-ia tábula rasa do julgamento do e. STJ. 

 

III.1 – ANÁLISE DA DECISÃO DO STJ. 

ENFRENTAMENTO DO MÉRITO 

 

Conforme documentos juntados pela parte autora, o Superior 

Tribunal de Justiça proferiu decisões em apreço a agravo em recurso 

especial, embargos de declaração e agravo interno, todas tratando do mérito 

da causa (v. ID 7007749, pág. 21/28, ID 7007750, pág. 23/24 e ID 7009180, 

pág. 19/31). 

O ora agravado CLAUDIOMIRO manejou tais recursos 

visando livrar-se integralmente das condenações confirmadas por essa Corte 

Estadual, quais sejam: (1) perda de função pública, (2) suspensão de 

direitos políticos por três anos e (3) proibição de contratar com o poder 

público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, além 

de (4) multa civil. 

Ao prover Agravo em Recurso Especial, o e. Relator Ministro 

SÉRGIO KUKINA fez longa incursão no mérito da demanda, como se 

extrai: 

Quanto ao mérito do especial a que se busca dar curso, 

cabe ressaltar que o único tema nele versado, capaz de 

efetivamente atrair o óbice da Súmula 7/STJ, é aquele em que 

o recorrente Claudiomiro sustenta a inexistência de ato de 

improbidade que lhe pudesse ser atribuído, em virtude da 

alegada ausência de má-fé em sua conduta (fl. 1.200, item 

"d"). Quanto aos demais tópicos de sua rara insurgência, 

serão agora objeto de apreciação, ante a inaplicabilidade 

daquele entrave sumular. 

 



O que se tem, então, é que as questões de mérito foram 

integralmente examinadas (bastava ter sido uma!), escapando somente a 

análise de uma das múltiplas teses jurídicas! 

 

Isso basta para se demonstrar que, afora o exame de questão 

subjetiva (“má-fé em sua conduta”), o Especial foi conhecido quanto a todos 

os demais tópicos nele versados, cabendo relacionar transcrevendo o 

relatório trazido pelo próprio e. julgador no STJ: 

 

Nas razões do recurso especial, a parte agravante afirma que 

a Corte de origem negou vigência aos arts. 282 do CPC/73 

e 11 da Lei nº 8.429/92 porquanto, em seu entender, teria 

havido "omissão quanto à definição do artigo da Lei de 

Improbidade que restou considerado para efeito de 

aplicação das penas" (fl. 1.187). Afirma que o acórdão 

recorrido "não especificou qual o artigo que deu 

fundamento às penas que restaram aplicadas ao 

recorrente" (fl. 1.187). Nessa linha de raciocínio, sustenta: 

"considerando que o r. decisum ora guerreado reformou a 

sentença, para, somente, afastar a ocorrência de dano e, 

assim, excluir a pena de ressarcimento ao erário, 

considerando que a sentença foi mantida nos seus demais 

termos; e, considerando que apesar da sentença não 

especificar qual o inciso do artigo 12 que fundamentou a 

pena; conclui-se, por exclusão, que o dispositivo legal que 

deu base à aplicação das penas é o inciso III, do artigo 12, 

da Lei de Improbidade" (fls. 1.187/1.188). 

Prossegue o recorrente afirmando que o Tribunal a quo, do 

mesmo modo, negou vigência ao parágrafo único do art. 

12 da Lei nº 8.429/92, ante a "inobservância aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das 

penas" e a "permanência da omissão quanto à definição de 

qual função pública restaria atingida pelo r. decisum" (fl. 

1.190). Nesse diapasão, sustenta que "não seria razoável, 

nem proporcional entender que a perda da função imposta 

na sentença tenha extensão para atingir o cargo de 

Vereador, ou qualquer, ou todos os cargos ocupados pelo 

recorrente antes mesmo do cargo de Chefe de Gabinete da 

Prefeitura, ou, após" (fl. 1.191). Argumenta, ainda, que "a 

questão da correção [d]o cálculo da pena de multa aplicada 

[s]e revela como verdadeiro erro material, posto que eleva 

em muito o valor da multa, razão pela qual deve ser 

reconhecida e corrigida 'ex oficio'" (fl. 1.195). Afirma que 



houve "exacerbação de penalidades" (fl. 1.199), as quais 

devem ser revistas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Postula, no mais, 

pela improcedência da ação civil pública, na vertente em que 

sua conduta não teria se pautado pela má-fé. 

 

De fato, o Especial foi sobejamente apreciado, só não em 

questão mínima, como já assinalado, tendo, aliás, o e. relator enfrentado e 

julgado ponto por ponto. 

 

Embora desnecessário, colaciona-se mais, com destaques 

para os pontos principais do exame meritório recursal: 

 

Feito esse recorte decisional, anoto, pela ordem, que o art. 

282 do CPC/73, equivocadamente dado por violado no 

especial (fl.1.187), traz a reboque tema de viva relevância e 

que mereceu ostensivo enfrentamento pela Corte de 

Rondônia, qual seja, o do correto enquadramento da 

conduta em que restou condenado o réu Claudiomiro. 

Com efeito, vê-se que ambos os acórdãos estaduais (fls. 

1.129/1.144 e 1.173/1.179) confirmaram a sentença de fls. 

942/953, no ponto em que o julgador de primeiro grau 

enquadrou a conduta do aludido réu nos arts. 9º, XII, 10, I e 

11, II, da Lei nº 8.429/92. É visível, contudo, a distorcida 

subsunção assim empreendida, seja porque o próprio 

Tribunal estadual afastou a penalidade de ressarcimento de 

dano (descaracterizando a figura do art. 10), seja porque em 

nenhum momento o magistrado de piso (nem na 

fundamentação nem na dosimetria) assentou ter havido 

conduta enquadrável no art. 9º da LIA, razão pela qual, 

coerentemente, deixou de aplicar a correspondente sanção 

relativa à "perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente 

ao patrimônio", tal como prevista no art. 12, I, da mesma Lei 

de Improbidade (nesse sentido, confira-se o dispositivo 

sentencial - fl. 952) . Consequentemente, faz-se de rigor, 

nesse tópico, o acolhimento do reclamo especial para, 

corrigindo-se erro material de enquadramento, assentar-

se que o réu Claudiomiro Alves dos Santos resultou 

condenado, única e exclusivamente, por desobediência ao 

art. 11, II, da Lei nº 8.429/92. 

Ato contínuo, o recorrente aduz ofensa ao art. 12, parágrafo 

único da LIA, 



sustentando, para tanto, que a perda da função pública, 

imposta com base no art. 12, III, da mesma lei repressiva, 

alcançaria apenas aquela "em que se deu a prática do ato 

considerado ímprobo, ou seja, o cargo de Chefe de Gabinete 

do Prefeito Municipal" (fl. 1.194). Nesse aspecto, não há 

negar, o Tribunal local, ao responder os declaratórios do 

réu Claudiomiro, enfatizou, de maneira correta, que "a 

perda da função pública deve ser entendida como a que 

estiver sendo exercida no momento em que a condenação se 

tornar irrecorrível" (fl. 1.177). 

Sucede, no entanto, que o juiz de primeira instância havia 

sido categórico e restritivo ao aplicar, para Claudiomiro, "a 

perda da função pública de chefe de gabinete" (fl. 952), 

sendo certo, por outro lado, que não houve recurso do 

Ministério Público autor (cf. certidão à fl. 1.003), por isso que 

não era dado ao Tribunal de apelação, ainda que respondendo 

a aclaratórios manejados pelo próprio réu Claudiomiro, fazer 

elastecer o raio de alcance da reportada penalidade de perda 

da função pública, sob pena de indesculpável reformatio in 

pejus, como de fato acabou acontecendo. Nesse contexto, 

imperioso que se acolha o especial desse réu para 

restaurar, no tocante à pena de perda da função pública, 

sua incidência, única e exclusivamente, sobre o cargo de 

chefe de gabinete do prefeito, tal como constou da sentença 

de primeiro grau, que, repita-se, havia transitado em julgado 

para o Parquet autor. 

Adiante, quanto à questão relativa ao critério sentencial 

de atualização da pena de multa (fl. 1.194), bem assim 

quanto à tese segundo a qual a subjacente ação civil 

pública não deveria prosperar ante a ausência de dano ao 

erário e enriquecimento do agente público ou de terceiros 
(fl. 1.203), o recorrente não amparou o inconformismo na 

violação de qualquer dispositivo de lei federal, ensejando, 

com isso, a deficiência de fundamentação do recurso 

especial, de modo a atrair a incidência da Súmula 284/STF. 

Nesse diapasão: AgRg no AREsp 157.696/SC, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

22/11/2012; AgRg nos EDcl no Ag 1.289.685/RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

6/8/2010. 

Já no que tange à pretendida redução das sanções 

aplicadas pelo Tribunal de origem, à base de suposta 

inobservância dos parâmetros da proporcionalidade e 



razoabilidade (fl. 1.198), constata-se que as reprimendas 

confirmadas pelo Tribunal rondoniense (exceção feita ao 

alcance da perda da função pública, acima enfocada) 

guardaram adequada pertinência com a grave conduta 

do réu Claudiomiro, que, como chefe de gabinete, 

juntamente com o então prefeito de Theobroma-RO, 

engendrou a dolosa utilização do certificado de 

regularidade previdenciária de fl. 266, datado de 

22/08/2005, para instruir procedimento direcionado à 

obtenção de verbas estaduais para a construção de pontes, 

tendo os valores do convênio sido liberados e só 

posteriormente descoberta a fraude, o que levou, inclusive, 

à condenação criminal de Claudiomiro pelo crime de uso 

de documento falso - art. 304 do CP, consoante dá notícia o 

voto-vista do Desembargador Walter Waltenberg Silva 

Junior (fl. 1.142). Desvio funcional desse jaez revela a 

adequação, na espécie, das sanções impostas em primeiro 

grau e depois parcialmente confirmadas pela instância 

apelatória, a saber: a multa civil (cinco vezes o salário 

percebido à época dos fatos), a perda da função pública, a 

suspensão de direitos políticos por três anos e a proibição de 

contratar com o poder público ou dele receber benefícios, 

incentivos ou créditos por três anos. Não houve, em suma, 

indevido excesso no resultado da dosimetria, devendo, 

portanto, prevalecer aquelas sanções mantidas pelo 

Tribunal de origem (que excluiu apenas a reparação dos 

danos), sendo certo que, em relação à perda da função 

pública, deverá esta, em conformidade com a presente 

decisão, que, nesse ponto, restaura a sentença, incidir apenas 

sobre o cargo de chefe de gabinete do Prefeito. 

 

A par de toda a digressão feita quanto ao mérito, a v. decisão 

concluiu pela manutenção de todas as sanções fixadas por essa Corte 

Estadual. 

Não bastasse, foram opostos embargos de declaração, que 

também levou o STJ a proferir julgamento com referência ao mérito, eis que 

se revisitou o conteúdo da decisão que negou provimento ao Recurso 

Especial. 

 

Mais que isso, foi aviado Agravo Interno, levando a e. 

Primeira Turma do STJ a, por unanimidade, confirmar a decisão de mérito 

proferida pelo e. relator, restando o julgado assim ementado: 

 



ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. FRAUDE NA APRESENTAÇÃO 

DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE 

PREVIDENCIÁRIA. ATO ÍMPROBO CONFIGURADO. 

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. ELEMENTO SUBJETIVO. DISPENSA 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU LESÃO AO ERÁRIO. 

REVISÃO DE PENALIDADES. IMPOSSIBILIDADE. 

1. "O elemento subjetivo, necessário à configuração de 

improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 

da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que 

atente contra os princípios da Administração Pública, não se 

exigindo a presença de dolo específico" (REsp 951.389/SC, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

4/5/2011). 

2. O entendimento consolidado pela Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça assevera que a configuração dos 

atos de improbidade administrativa descritos no art. 11 da Lei 

nº 8.429/1992 dispensam a demonstração da ocorrência de 

dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito 

do agente. 

3. Segundo o arcabouço fático delineado no acórdão, 

restaram claramente demonstrados os requisitos 

necessários à configuração do ato de improbidade 
capitulado no art. 11 da Lei nº 8.429/92, porquanto a 

agravante, como chefe de gabinete, juntamente com o então 

prefeito de Theobroma-RO, engendrou a dolosa utilização 

do certificado de regularidade previdenciária para instruir 

procedimento direcionado à obtenção de verbas estaduais 

para a construção de pontes, tendo os valores do convênio 

sido liberados e só posteriormente descoberta a fraude, o 

que levou, inclusive, à condenação criminal de Claudiomiro 

pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CPB). 

4. As sanções resultantes da condenação pela prática de ato 

improbidade administrativa devem observar os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual a 

aplicação cumulativa das penalidades legais deve ser 

considerada facultativa, observando-se a medida da 

culpabilidade, a gravidade do ato, a extensão do dano causado 

e a reprimenda do ato ímprobo. 



5. As sanções aplicadas guardam estrita relação com o alto 

grau de reprovabilidade dos atos de improbidade 

praticados pelo agravante, não havendo que se falar em 

ofensa ao art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa. 

6. Agravo interno a que se nega provimento. 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 

Ministros da Primeira TURMA do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo 

interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Regina Helena Costa (Presidente), Gurgel de Faria, 

Napoleão Nunes Maia Filho e Benedito Gonçalves votaram 

com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 02 de agosto de 2018(Data do Julgamento) 

MINISTRO SÉRGIO KUKINA 

Relator 

  

Como se vê, para além das questões de mérito que antes 

haviam sido examinadas pelo eminente Relator, com a insurgência via 

agravo interno a Corte analisou também o tópico meritório que discutia a 

presença ou não de boa-fé. 

 

Assim principia o relator seu judicioso voto: 

 

Inicialmente, no tocante à controvérsia em torno do 

elemento anímico e motivador da conduta do agente para 

a prática de ato de improbidade, este Tribunal tem 

reiteradamente se manifestado no sentido de que "o elemento 

subjetivo, necessário à configuração de improbidade 

administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 

8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente 

contra os princípios da Administração Pública, não se 

exigindo a presença de dolo específico" (REsp 951.389/SC, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

4/5/2011). 

(...) 

De se ver, portanto, que, segundo o arcabouço fático 

delineado no acórdão, restaram claramente 

demonstrados os requisitos necessários à configuração do 

ato de improbidade capitulado no art. 11 da Lei nº 8.429/92, 

porquanto a agravante, como chefe de gabinete, juntamente 

com o então prefeito de Theobroma-RO, engendrou a 



dolosa utilização do certificado de regularidade 

previdenciária de fl. 266, datado de 22/08/2005, para 

instruir procedimento direcionado à obtenção de verbas 

estaduais para a construção de pontes, tendo os valores do 

convênio sido liberados e só posteriormente descoberta a 

fraude, o que levou, inclusive, à condenação criminal de 

Claudiomiro pelo crime de uso de documento falso - art. 304 

do CP. 

Diante dessas circunstâncias, resta absolutamente 

impossibilitado o acolhimento do pedido de afastamento da 

condenação. 

(...) 

Ora, no caso dos autos, as sanções aplicadas (multa civil de 

cinco vezes o salário percebido à época dos fatos, perda da 

função pública, suspensão de direitos políticos por três anos 

e proibição de contratar com o Poder Público por três anos) 

guardam estrita relação com o alto grau de reprovabilidade 

dos atos de improbidade praticados pelo agravante, não 

havendo que se falar em ofensa ao art. 12 da Lei de 

Improbidade Administrativa. 

Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo interno. 

  

O que se tem, então, é que a nova decisão adentrou no ponto 

que queria o agravado, concluindo pela existência de má-fé, ao falar de 

engendramento doloso, fraude e alto grau de reprovabilidade dos atos de 

improbidade. 

 

Ou seja: com o julgamento do agravo interno houve inteira 

incursão nas questões de mérito postas no Recurso Especial, sendo possível 

dizer que ocorreu o mais amplo conhecimento da pretensão recursal. 

 

Como já dito, bastaria o Especial ter sido conhecido em um 

ponto apenas para dar-se por atraída a competência do STJ para apreciar ação 

rescisória que tenha o condão de anular os efeitos da condenação suportada 

pelo agravado.  

 

Sendo mais que induvidoso que a Corte Especial julgou o 

mérito da causa, iniludível que o Tribunal de Justiça de Rondônia não detém 

qualquer competência para processar e julgar a presente rescisória. 

 

 

III.2 – DA JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL 

 



 

São inúmeras as decisões no âmbito da Corte Especial quanto 

à sua competência absoluta em razão da matéria para o julgamento de ações 

rescisórias quando analisa o mérito da demanda. 

  

Como se vê: 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. 

CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. CANDIDATOS 

APROVADOS. 

CERTAME SUPERVENIENTE. INDEFERIMENTO. 

TRÂNSITO EM JULGADO. 

IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO. STJ. ÚLTIMO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. CAUSA DE PEDIR E 

PEDIDO. EXTINÇÃO PROCESSUAL. 

1. A competência para processar e julgar ação rescisória 

é do Tribunal prolator do último julgamento de mérito 

relativamente à demanda rescindenda. 

2. Redigidas a causa de pedir e o pedido rescisório de modo 

a imprecar acórdão prolatado por este Superior Tribunal de 

Justiça, mas tendo sido do Supremo Tribunal Federal a 

última palavra sobre o meritum causae, tem-se quadro em 

que apesar da manifesta incompetência, a providência 

prevista no art. 113, § 2.º, do CPC, não se aplica. 

Precedentes. 

3. Isso se deve, por um lado, ante a impossibilidade de o 

Supremo Tribunal Federal examinar petição de ação 

rescisória que se dirige contra aresto de outro Tribunal, e, 

por outro, pela vedação à alteração da causa de pedir e do 

pedido depois de angularizada a relação processual. 

4. Agravo regimental não provido. 

(AgRg na AR 4.585/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, 

DJe 01/04/2014) (Grifou-se) 

 

 

“FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTAS 

VINCULADAS. ARTIGOS 2º E 9º DA LEI Nº 8.036/90. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 



COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE AÇÃO 

RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 

29-C DA LEI 8036/90. MEDIDA PROVISÓRIA 2164-40. 

(...) 

3. Interposto Agravo contra o indeferimento do Recurso 

Especial e apreciado o mesmo no mérito, essa decisão 

última desafia a Ação Rescisória. Nesse sentido, o STJ 

assentou na AR 702/DF que: "O Superior Tribunal de 

Justiça é competente para julgar ação rescisória contra 

acórdão de Tribunal originário, quando o Ministro 

Relator do agravo de instrumento ao desprovê-lo adentra 

no mérito da questão federal controvertida. Aplicação 

analógica da Súmula 249-STF." 

 4. Proposta a Ação Rescisória erroneamente perante o 

Tribunal a quo, uma vez que a competência para o julgamento 

da mesma era originária do STJ, posto oriunda desta Corte a 

última decisão da causa, não cabe ao Tribunal a quo remeter 

os autos a este Sodalício, tendo em vista que o pedido de 

desconstituição do julgado formulado pela CEF perante ele 

não pode ser analisado por outro órgão julgador. In casu, o 

processo deve ser extinto sem julgamento de mérito. 

Precedentes desta Corte: Resp  714.580/PR, Rel. Min. José 

Delgado, DJ 27.06.2005; AgRg AR 3.089/DF, Rel. Min. 

Denise Arruda, DJ 02.08.2004. 

5. Aplicação analógica da Súmula nº 249/STF: "É 

competente o Supremo Tribunal Federal para a ação 

rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso 

extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, 

tiver apreciado a questão federal controvertida". 

(...) 

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

parcialmente provido” (REsp 733.621/SC, Rel. Ministro  

LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11.10.2005, 

DJ 24.10.2005 p. 206). 

 

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. ÚLTIMO 

JULGAMENTO DE MÉRITO PROFERIDO PELO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N. 649.777 (FLS. 147/151). 

COMPETÊNCIA DESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. 

PRECEDENTES. 1. Conforme bem delineado não só pela 



decisão agravada, mas também pela Corte a quo, a decisão 

proferida pelo eminente Ministro Franciulli Netto, quando do 

julgamento do Agravo de Instrumento n. 649.777/RJ, tratou 

exatamente do objeto da presente ação rescisória, julgando-

lhe o mérito: a possibilidade ou não de revogação de isenção 

prevista em lei complementar por lei ordinária. Compete ao 

STJ, portanto, julgar eventual ação rescisória. 2. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no REsp 1055662/RJ, 

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma do 

STJ, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009) 

 

“Direito Processual Civil. Competência para o julgamento da 

ação rescisória. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, 

ao negar provimento a agravo em agravo de instrumento, 

apreciou o mérito do recurso especial.  

I – Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e 

julgar ação rescisória de seus próprios julgados (Constituição 

Federal, art. 105, I, “e”).  

II – É competente o Superior Tribunal de Justiça para a ação 

rescisória quando, embora não tendo conhecido do recurso 

especial, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver 

apreciado a questão federal controvertida. Aplicação da 

Súmula n.º 249 do Supremo Tribunal Federal.  

III – A competência do Superior Tribunal de Justiça para 

processar e julgar a ação rescisória aforada depois de 

transitada em julgado a decisão do recurso especial se 

estende aos aspectos não abrangidos pelo recurso.  

IV – Recurso especial conhecido e provido para julgar extinto 

o processo sem julgamento do mérito.” (REsp 595681 / SP; 

Relator: Ministro Antônio de Pádua Ribeiro; 3ª Turma do 

STJ; Data do Julgamento 22/06/2004.” 

 

A atração da competência é tão ampla que mesmo que não 

tenha sido conhecido o recurso pelo STJ é sua a competência de julgar a ação 

rescisória quando tenha sido analisado o mérito da demanda. 

  

Neste sentido: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO 

RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DO STJ. ANÁLISE DO 

MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. VIOLAÇÃO DE 

LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. 



1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar 

ação rescisória nos casos em que, apesar de não ter sido 

conhecido o recurso especial com fundamento no óbice das 

Súmulas 282/STF e 7 e 83/STJ, a decisão rescindenda 

analisa o mérito da demanda. Precedentes. 

2. Não há de ser admitida ação rescisória que verse sobre 

questões que não foram objeto de apreciação no acórdão 

rescindendo. 

3. Ação rescisória improcedente. 

(AR 3.570/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 

28/05/2014) 

 

 Também no seguinte aresto vê-se que mesmo na hipótese 

de ter sido negado seguimento ao recurso é da competência do STJ apreciar 

a rescisória se a decisão analisou o mérito da demanda. 

 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 

RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DO STJ. ANÁLISE DO 

MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. DEPÓSITO PRÉVIO. 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA. 

DOCUMENTO NOVO. ADMISSIBILIDADE. ATIVIDADE 

RURAL. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar ação 

rescisória nos casos em que, apesar de ter sido negado 

seguimento ao recurso especial com fundamento nos óbices 

das Súmulas 284/STF e 7/STJ, bem como na ausência de 

demonstração do dissídio jurisprudencial, a decisão 

rescindenda analisa o mérito da demanda. [...] 

6. Ação rescisória improcedente. (AR n. 4.059/SP, de minha 

relatoria, Revisor Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Seção, DJe 8/5/2013) 

  

Adiante, hipótese relativa a conhecimento parcial: 

  

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO DE 

MÉRITO PROFERIDO PELO STJ. COMPETÊNCIA DESTA 

AUGUSTA CORTE PARA CONHECER E JULGAR A AÇÃO 

RESCISÓRIA DESTINADA A DESCONSTITUI-LO. 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 113, § 2º, DO CPC. 

PRECEDENTES. 



1. (...) 

2.  Verifica-se que, ao analisar o recurso especial interposto, 

esta Corte Superior conheceu em parte do apelo, mas lhe 

negou provimento, apreciando questão de mérito, conforme 

constatado pelo acórdão recorrido e confirmado pelo ora 

recorrente em suas razões recursais. 

Desse modo, com o trânsito em julgado da referida decisão, 

é indiscutível o cabimento da ação rescisória, bem como a 

competência do Superior Tribunal de Justiça para o seu 

julgamento. Incide, por analogia, o prescrito no verbete 249 

da Súmula do STF: "É competente o Supremo Tribunal 

Federal para ação rescisória quando, embora não tendo 

conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado 

provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal 

controvertida". Precedentes: AR 4086/RS, Rel. Ministro 

MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

28/09/2011, DJe 13/10/2011; Rcl 5269/BA, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

14/09/2011, DJe 20/09/2011; AR 2955/RJ, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/09/2010, DJe 29/09/2010; REsp 705884/SP, 

Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA 

TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 04/08/2009). 

3. Assim, a competência para a análise e julgamento da 

Ação Rescisória é do Tribunal que proferiu a última 

decisão de mérito. 

4. Quanto à violação ao art. 113, §2º, do CPC "a equivocada 

formulação de rescisória, em que se indicou incorretamente 

o acórdão passível de rescisão, enseja a extinção do processo 

sem julgamento do mérito, não sendo possível a correção do 

pedido inicial pelo órgão judicante" (EDcl nos EDcl nos 

EDcl na AR 3.418/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 

20/10/2008). Precedentes: AgRg na AR 4.749/SP, Rel. 

Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

28/09/2011, DJe 07/10/2011; AR 3851/MG, Rel. Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/09/2010, DJe 22/10/2010; AgRg na AR 

4.079/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 

01/06/2009; AgRg no REsp 755.710/PR, Rel. Ministro 



HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/03/2008, DJe 26/03/2008)  

5. Apesar desta Corte Superior ter apreciado o mérito da 

questão em sede de recurso especial, a ação rescisória foi 

ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça que não 

julgou o mérito da causa, ou seja, houve equívoca 

formulação de rescisória, em que se indicou incorretamente 

o acórdão passível de rescisão, ensejando a extinção do 

processo sem resolução do mérito, uma vez que nesses casos, 

não é possível a remessa dos autos ao juízo competente ante 

a inviabilidade do Poder Judiciário, de ofício, corrigir o 

pedido exordial. 

6. Recurso especial não provido. 

(REsp 1297878/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2012, 

DJe 04/09/2012) 

  

Como se verifica-se, aplica-se, por analogia, o que dispõe a 

Súmula 249 do STF: 

 

É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação 

rescisória, quando, embora não tendo conhecido do 

recurso extraordinário, ou havendo negado provimento 

ao agravo, tiver apreciado a questão federal 

controvertida. 

 

No caso em desate, houve pleno conhecimento do Apelo 

Especial, como já demonstrado. 

 

A inequívoca competência do STJ decorre da previsão 

contida no art. 105, I, e da Carta Magna, que dispõe: 

 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente: 

(...)  

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus 

julgados;  

  

Nas Cortes Estaduais não é outro o entendimento, como se 

extrai dos exemplos adiante colacionados, oriundo do tribunal gaúcho: 

 



Ação rescisória. Previdência privada. Interposição contra 

julgamento de recurso especial pelo STJ. Incompetência do 

TJRS. A rescisão, pelo TJRS, do julgamento efetivado 

pelo Superior Tribunal de Justiça implicaria usurpação 

de competência. A competência para processar e julgar 

pedido objeto de ação rescisória é definida pela última 

decisão de mérito proferida no processo. Extinção da ação 

rescisória. AÇÃO RESCISÓRIA – TERCEIRO GRUPO 

VÍVEL Nº 70064512122 (Nº CNJ: 0136590-

52.2015.8.21.7000) 

 

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. 

ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. PEDIDO 

JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. Define-se a competência 

para a tramitação e julgamento de ação rescisória pela 

última decisão de mérito proferida no processo. 

Incompetência do Tribunal de Justiça do Estado para decidir 

processo que objetiva, na verdade, rescindir acórdão do 

Superior Tribunal de Justiça. Pretensão de rescindir 

sentença de primeiro grau constitui pedido juridicamente 

impossível, circunstâncias que ensejam o indeferimento da 

petição inicial, por inepta. Inteligência dos artigos 267, I, 

295, I, parágrafo único, III, todos do CPC, e artigo 105, I, 

"e", da Constituição Federal. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL, DE PLANO. (Ação Rescisória Nº 70044462596, 

Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

16/08/2011) 

 

AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESE EM QUE O 

MÉRITO DA PRETENSÃO RESCINDENDA JÁ FOI 

OBJETO DE EXAME PELO STJ. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL 

Tendo o STJ examinado a matéria de mérito, posta na 

presente ação rescindenda, quando do julgamento do REsp 

796431/RS, interposto contra a decisão proferida no AI 

70007196439, resta evidenciada a incompetência do TJRS 

para o julgamento da presente demanda, visto que tem o 

escopo de rescindir acórdão proferido pelo STJ que substituiu 

o aresto exarado pelo TJRS, nos termos do art. 512, do CPC. 

Competência do STJ, art. 105, I, “e”, da CF. Extinção do 

feito, com fulcro no art. 267, I e IV, que se impõe. 



SEGUNDO GRUPO CÍVEL – Ação Rescisória n. 

70047720297 

 

De se dizer, finalmente, que a atração da competência ao STJ 

ou STF ocorre mesmo quando se trata de decisão monocrática: 

  

Ainda que se trate de julgamento por decisão 

monocrática, cabível o manejo da ação rescisória perante 

ao Colendo Superior Tribunal de Justiça para apreciação 

do pleito rescisório. Vale citar precedente em que uma 

decisão monocrática de Ministro foi rescindida em sede de 

ação Rescisória: “5. Ação Rescisória julgada procedente para 

rescindir a decisão monocrática que julgou o REsp 

213.218/PR e, em novo julgamento da causa, afastar da 

condenação os expurgos relativos a junho/1987 e 

fevereiro/91, dando parcial provimento ao Recurso Especial 

apenas para conceder o índice relativo às perdas de janeiro/89 

(42,72%).” (STJ, AR 1.539/PR, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, 1ª Seção, julgado em 27/09/17, DJe 18/12/17 - 

Grifei) 

 

No caso presente, houve decisão monocrática e colegiada, 

ambas conhecendo o recurso e analisando seu mérito. 

 

III.3 – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA 

 

A incompetência absoluta integra o rol das matérias de ordem 

pública, as quais o julgador deve decidir independente de pedido da parte ou 

interessado. 

  

Ademais, pode ocorrer em qualquer tempo ou grau de 

jurisdição, como dispõe a Norma Processual Civil: 

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada 

como questão preliminar de contestação. 

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada 

de ofício. 

Em regra, o magistrado deve sempre ouvir a parte contrária, 

aplicando-se o princípio da não-surpresa. Exceções existem, como o caso da 



incompetência absoluta, cuja decisão está no estrito arco de competência e 

dever do juízo, dispensando-se a oitiva da parte, eis que não se trata fato ou 

de direito que reclame seu pronunciamento. 

Trata-se da relativização da exigência de oitiva das partes 

para as decisões, como acontece em vários outros casos. São diversos os 

enunciados da Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados 

(ENAM) no sentido de suavizar a exigência predita. Dentre eles está o de 

número 04, que dispõe: 

Enunciado 04 – Na declaração de incompetência absoluta não 

se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015. 

No presente caso, não é razoável que se albergue o flagrante 

equívoco praticado pelos agravados, dando-lhes a oportunidade de falar nos 

autos e prolongar a inequívoca usurpação de competência do STJ. 

  

É sabido que diante de erro grosseiro, outra alternativa não 

há senão a extinção do feito. 

  

De mais a mais, trata-se de questão óbvia, pois se cabia ao 

julgador declarar a incompetência desde o início e sequer conhecer da ação 

intentada, quanto mais obstar seu processamento, mormente quando existe 

decisão antecipatória de efeitos da tutela que produz efeitos negativos contra 

terceiros. 

  

A supressão de direito do agravante, que viu-se tirado do 

regular exercício do mandato de prefeito, não combina com medida 

processual conhecidamente inócua, que seria ouvir a parte falar aquilo que 

cabe ao magistrado reconhecer de ofício. 

  

Maior surpresa já teve o agravante! 

  

Trata-se, no caso, de regra de funcionamento do Poder 

Judiciário, que não pode ser alterada a partir de razões ou argumentos das 

partes. Daí sua natureza absoluta. 

  

III.4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E PEDIDO 

 

Considerando inequivocamente que o Superior Tribunal de 

Justiça proferiu decisão de mérito quanto a todas as questões de fato e de 

direito discutidas na presente rescisória – bastaria ter sido somente de parte 



mínima –, totalmente induvidoso que esse Tribunal é incompetente para 

apreciar a presente demanda. 

  

Como visto, o STJ aplica a Súmula 249 do STF, fixando sua 

competência para o processamento da rescisória mesmo quando não tenha 

sido conhecido o recurso especial ou tenha sido negado provimento ao 

agravo, se tiver sido apreciada questão federal. 

  

Também o relevo da questão se nota pela expressa previsão 

de reclamação ao STJ ou STF, conforme o caso, para preservar a 

competência do Tribunal, ex vi do inciso I do art. 988 do CPC. 

  

Patente, portanto, a absoluta incompetência deste TJRO em 

razão da matéria para conhecer e julgar a presente ação rescisória. 

  

Assim, imperativo seja reconhecida e declarada a 

incompetência desse c. Tribunal Estadual para processar e julgar a 

presente rescisória, revogando-se inaudita altera pars a decisão que 

antecipou os efeitos da tutela, para todos os fins, notadamente para devolver 

ao agravante o legítimo direito de ocupar o cargo de prefeito do Município 

de Theobroma, em homenagem à segurança jurídica e à moral pública. 

 

IV – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Reconhece-se no presente Agravo Interno os inegáveis 

conhecimentos jurídicos do Julgador Relator na presente Ação Rescisória. 

O que se diz aqui não é mera repetição vazia. 

O patrimônio intelectual-jurídico-moral positivo do relator 

do presente processo é amplo e disseminado por todo o Estado e, certamente, 

para além de suas fronteiras. 

Tem-se notícias da sempre atenta e abalizada opinião jurídica 

de Sua Excelência, o relator. 

No entanto, o caso dos autos está à margem daquilo que é, 

como dito, de praxe do Julgador Relator. Não sem razão que crê essa defesa 

que o caso ora discutido não sobreviverá para além do juízo de retratação, 

para a eventual hipótese de não ser, de plano, reconhecida a incompetência 

dessa Corte. 



O caso dos autos está a impactar a vida de milhares de 

pessoas, eis que a decisão agravada alterou a chefia do Poder Executivo 

Municipal de Theobroma/RO, devolvendo ao cargo gestor condenado por 

conduta ímproba, depois de processo que correu durante mais de uma longa 

década. 

Por assim ser, em nome da Constituição e das Leis, 

cumprindo-se o mister constitucional da advocacia, a saber, ser 

indispensável à administração da justiça, adiante faz-se a devida exposição 

das razões que reclamam na mais elevada urgência o extirpar do mundo 

jurídico da decisão monocrática liminar ora fustigada. 

 

IV.1 – CONCISO, COM SISO. PROLIXO, PRO LIXO1. 

(EM RESUMO): 

 

A Ação Rescisória é  constituída exclusivamente de 3 (três) 

teses, a saber, erro de fato – pela comprovação de prestação de contas e 

construção das pontes para as quais os recursos foram enviados; violação à 

norma jurídica – pois advogado nos autos de improbidade teria renunciado 

aos poderes e inobservado o procedimento legal, sendo que, 

consequentemente, teria prejudicado a parte (Anderson Ninke) de interpor o 

recurso cabível (apelação); juízo absolutamente incompetente – pois nos 

autos da ação de improbidade fora reconhecida falsidade de Certidão de 

Regularidade Previdenciária – CRP, o que é documento emitido pelo 

Ministério da Previdência, invocando a competência da  Justiça Federal, no 

entender da parte. 

A irresignação desta defesa será mirada em direção a ambos 

os agravados, no entanto, especialmente ao agravado CLAUDIOMIRO 

ALVES DOS SANTOS, que foi condenado por improbidade 

administrativa não pelo desvio de verba ou ausência de prestação de contas, 

nem mesmo para restituição dos valores repassados pelo convênio, mas, sim, 

pela falsificação de Certidão de Regularidade Previdenciária e seu uso 

em convênio com o Estado de Rondônia. 

A peça inicial desta rescisória se ampara exclusivamente nas 

03 (três) tese sobreditas. Possui a peça inicial 30 (trinta) páginas. 

                                                           
1 Do poeta paulista José Paulo Paes. 



Em nome da simetria, em princípio bastará para sua total 

desconstituição 03 (três) parágrafos, cada um dos quais, com 03 (três) linhas. 

Erro de fato – se for reconhecido por este e. Tribunal que, de 

fato, houve a prestação de contas e a construção das pontes para as quais os 

recursos foram remetidos, alterar-se-á o fato de que a CRP fora falsificada? 

Violação à norma jurídica – se reconhecido que o advogado 

de ANDERSON A. NINKE prejudicou-lhe a defesa, alterar-se-á o fato de 

que CLAUDIOMIRO interpôs tempestivamente recurso de apelação? 

Juízo absolutamente incompetente – A CRP, doc. federal, 

altera o fato de que a ação contra agente municipal por improbidade praticada 

em convênio de verba estadual é de competência da Justiça Estadual? 

Com todas as vênias, é de evidente identificação a 

improcedência dos fundamentos da inicial rescisória, sendo, via de 

consequência, de elevada impropriedade jurídica a tomada de decisão 

liminar conforme feito nos autos, gerando prejuízos de grande vulto. 

 

IV.2 – DA DECISÃO LIMINAR VERGASTADA 

 

O Des. Relator ROOSEVELT QUEIROZ COSTA emanou 

decisão liminar para suspender os efeitos da condenação dos agravados em 

autos outros de Ação de Improbidade Administrativa, já referenciada. 

Como já sobredito, os agravados pleitearam medida 

liminar, ancorando-se exclusivamente em três teses, as quais são de patente 

descabimento, mormente no caso de CLAUDIOMIRO ALVES DOS 

SANTOS. 

As teses, sumariamente já expostas acima, são as seguintes, 

às quais ainda uma vez, sem prejuízo desta, se voltará: 

Erro de fato – na inicial da rescisória fora dito que a 

condenação da ação de improbidade amparou-se em fato inexistente, qual 

seja, dano ao erário por não ter havido a efetiva comprovação, por meio de 

prestação de contas, de que o recurso proveniente do termo de convênio n. 

051/05/GEJUR/DEVOP/RO foi de fato empregado na construção da ponte 

de madeira localizada na zona rural daquela localidade. 



Disse que foi a razão de o magistrado de primeiro grau ter 

condenado, dentre outros, CLAUDIOMIRO e ANDERSON a devolverem o 

total do valor empregado no convênio. 

Reconhece que essa condenação fora afastada por este e. 

Tribunal em relação a CLAUDIOMIRO, sendo mantida em relação a 

ANDERSON, aduzindo, novamente, ser em decorrência da ‘ausência de 

comprovação de seu efetivo emprego e da falta de prestação de contas’. 

Os agravados chegaram a dizer na inicial que: 

26. Então, o ponto nodal da lide, e que foi considerado como 

fato existente no processo, foi a ausência de prestação de 

contas, desvio do recurso objeto do convênio e não 

comprovação da construção da ponte.2 (grifos nossos) 

 

Após isso, a inicial faz referência aos documentos constantes 

dos autos da ação de improbidade, pretendendo comprovar a presença do 

erro de fato, apto (como querem) a rescindir a decisão por condenação dos 

agravados na ação de improbidade. 

Violação à norma jurídica – nesse ponto, a inicial aponta que 

teria havido violação do art. 45 do CPC/73 e ao art. 5º, LV da Constituição 

Federal, eis que teria havido renúncia de patrono de ANDERSON DE 

ARAÚJO NINKE (um dos agravados), fazendo-lhe perder o prazo recursal. 

Teria perdido o prazo recursal em razão de a renúncia ter sido 

endereçada supostamente a endereço que não era o seu cadastrado no 

processo, não tendo a devida ciência para a constituição de novo patrono. 

Prazo recursal que, no entanto, não fora perdido por 

CLAUDIOMIRO, quem recorreu, tendo havido inclusive alteração parcial 

da sentença no TJRO, assim como no STJ. 

Do juízo absolutamente incompetente – como quem insiste 

no erro, a inicial ainda aponta alegada incompetência da Justiça Estadual, 

sendo competente a Justiça Federal. 

As razões da inicial para tanto são: 

74. O Parquet Estadual, ora Réu, promoveu contra os Autores ação 

civil pública, ao argumento que foi adulterada uma Certidão de 

Regularidade Previdenciária - CRP, expedida pelo Ministério da 

                                                           
2 Com todas as vênias aos agravados, mas não foram sinceros em tal afirmação. Ponto 

nodal fora a falsificação e uso da CRP, como se verá. 



Previdência, para fins de instruir processo de convênio firmado com 

o DER/RO para a construção de pontes de madeiras na zona rural 

do município de Theobroma/RO. 

 

[...] 

78. Todavia, não poderia tal tema – falsificação da CRP – ter sido 

processado e sentenciado pela jurisdição estadual, eis que a 

competência para apreciar a matéria pertencente a justiça federal, pelo 

patente interesse da União. 

 

[...] 

81. O debate, então, reside justamente em se desvendar se o uso de 

documento público falsificado, expedido por órgão federal, perante 

autarquia pertencente ao Estado de Rondônia [DER], ofende os 

interesses da União a justificar a competência da justiça federal, nos 

termos do art. 109, I, da Constituição Federal, que assim está disposto: 

 

[...] 

82. De fato, ainda que a Certidão de Regularidade Previdenciária 

tenha sido utilizada perante um órgão estadual, a referida 

falsificação configurou ato praticado contra os interesses da União, 

que atingiu sua fé pública, credibilidade e a presunção de veracidade de 

seus atos administrativos. 

 

83. Isso porque o que se busca com a referida certidão [CRP] é 

resguardar a previdência como instituto, de modo a compelir o 

devedor previdenciário, no caso o Município de Theobroma, a saldar 

sua dívida antes de firmar qualquer convênio com outro ente estatal [no 

caso, o Estado de Rondônia]. 

 

84. E qualquer entendimento contrário não esclarece qual o prejuízo 

efetivo que a autarquia estadual [DER] vi ria a sofrer com a efetivação 

do convênio. (grifamos) 

 

Essas foram, na melhor síntese, as razões dos agravados. 

Para facilitar, o resumo: 

Dizem ser competência da Justiça Federal, ação por 

Improbidade Administrativa promovida contra agentes municipais, 

praticada no curso de procedimento para celebração de convênio com o 

Estado de Rondônia, visando repasse de recursos estaduais do FITHA, 

sendo que, no procedimento, um, dentre tantos outros, documento utilizado 

foi Certidão de Regularidade Previdenciária falsa. 



É de se parabenizar aos agravados pela criatividade! 

O mesmo não se pode dizer quanto ao bom senso. 

Esses são os três únicos e exclusivos pontos nos quais se 

fundamenta a ação rescisória. 

Tendo sido pleiteada antecipação de tutela para suspender os 

efeitos da condenação por Improbidade Administrativa dos agravados, 

sobreveio decisão do desembargador relator (ID 7322439, pág. 1/7). 

Citada decisão possui as seguintes razões para suspender 

efeitos de uma ação transitada em julgado, alterando a chefia do Poder 

Executivo Municipal, mudando toda a dinâmica da administração daquela 

urbe, fazendo com que diversos servidores fossem exonerados, além de ter 

retirado vexatoriamente do cargo o agravante: 

Em análise concreta, o fumus bonis iuris decorre das 

seguintes argumentações: (i) erro de fato. Da carência de 

dano ao erário; (ii) alegada violação de norma jurídica; e 

(iii) julgamento proferido por juízo incompetente. 

Iniciando na análise do primeiro argumento, em certas 

passagens, salientaram os Autores: 
(…) 

26. Então, o ponto nodal da lide, e que foi considerado como 

fato existente no processo, foi a ausência de prestação de contas, 

desvio do recurso objeto do convênio e não comprovação da 

construção da ponte. 

27. Ora, o erro de fato reside justamente no tema acima lançado, 

eis que a sentença e o acórdão ora analisado admitiram a 

existência de um fato [não prestação de contas, não construção 

da ponte objeto do convênio e desvio do recurso do convênio], 

que evidentemente inexistiram, já que ocorreu a efetiva 

prestação de contas, com a consequente comprovação da 

entrega da obra, o que certamente esvazia a tese de desvio do 

recurso. 

28. Isso porque, é dos autos que ocorreu a efetiva entrega da 

prestação de contas pelo município de Theobroma/RO. De fato, 

ocorreu atraso na referida entrega, de apenas três dias, todavia, 

mas tal atraso foi irrelevante no contexto dos fatos. 

29. Se não bastasse a referida prestação de contas, foi constatado 

por técnicos vinculados ao DER que de fato as obras tema do 

convênio foram construídas e entregues dentro das 

especificações técnicas, conforme consta no relatório acostado 

às fls. 103 e ss., que foi instruído com laudos e fotografias. 

30. Por essa razão é que houve parecer pelo DER pela respectiva 

aprovação das contas apresentadas, motivo pelo qual foi 

devidamente homologada pelo Diretor da Autarquia 



(…) 

Com esses apontamentos, buscam provar que o recurso 

proveniente do termo de convênio nº 

051/05/GEJUR/DEVOP/RO, firmado no ano de 2005 entre o 

Estado de Rondônia e o Município de Theobroma teria sido 

efetivamente utilizado na construção de ponte de madeira 

localizada na zona rural daquela localidade. 

Para tanto, expuseram na própria exordial a cópia de vários 

documentos, como pareceres, notificações e termo de 

aprovação. 

Digo eu. Embora a análise desse requisito importe, de certa 

maneira, na própria análise de fundo da ação rescisória, o que 

ainda será verificado pelo Colegiado, imprecisões ou 

incertezas sobre o direito material deduzido não podem 

impedir o acesso à medida antecipatória. 

Não pode ser olvidado, nesse particular, que “A tutela 

cautelar só é viável se a pretensão deduzida ou a ser 

deduzida no processo principal caracteriza-se como 

provável, não bastando que seja razoável e muito menos que 

seja simplesmente possível” (Aldo Magalhães; JTACivSP 

99/267). 

Em juízo sumário, embora seja certo que será avaliada a 

manifestação do Órgão ministerial em sítio de contestação, 

chamou-me a atenção a alegação do fato de o próprio 

DER-RO ter constatada a entrega da obra. 

Nesse particular, cito parágrafo da peça inicial: 
31. Portanto, as obras objeto do convênio foram de fato 

construídas e entregues a população, dentro das respectivas 

especificações técnicas, não havendo, dessa forma, qualquer 

dano ao erário. 

Todavia e novamente, tal é questão afeta ao mérito e nesse 

sítio será verificada a afirmação. 

Além dessa matéria acerca dos fatos (erro de fato), há 

mais outras duas que envolvem, em verdade, a própria 

observância ao devido processo legal e as regras de 

competência absoluta. 

Por conseguinte e agora em análise do requisito do 

periculum in mora, vislumbro que haverá prejuízo aos 

Autores acaso não se aguarde o provimento final, pois a 

execução do decreto condenatório imporá perda de cargos e 

pronta execução de elevada multa. 

Sobre esse ponto, os Autores lembraram: 
92. Quanto ao periculum in mora, é inegável a irreparabilidade 

do dano que a execução do julgado está produzindo ao Autor 



Claudiomiro, eis que teve declarada a perda de seu mandato de 

prefeito do município de Theobroma/RO, sem olvidar que o 

Autor Anderson está sendo executado em importância 

considerada relevante, a título de dano ao erário, sem que tenha 

havido tal prejuízo, afora a execução das custas, multa, inscrição 

dos nomes dos Requerentes como inelegíveis perante a justiça 

eleitoral, protesto cartorário, dentre outros. 

93. Ressalta-se que se por ventura a antecipação ora cogitada 

não for deferida e, for reconhecido o direito do autor 

Claudiomiro ao final da presente demanda, seu mandato de 

prefeito certamente estará expirado, pois é notório que o trâmite 

das ações rescisórias possuem um ritmo lento, seja pelo rito ou 

pelo acúmulo natural de processos perante esse Eg. Tribunal. 

Como é certo, o término do mandato do Executivo 

municipal encerra-se ao final do ano que vem, ocorrendo 

a assunção de novo mandatário à função de Chefe do 

Poder Executivo, de sorte que a preocupação trazida 

merece relevo. 

Logo, entendo que não há óbice ao deferimento da medida 

antecipada. 

Tais são os fundamentos com os quais pretende-se embasada 

a convicção do julgador relator, os quais passa-se pontualmente a impugnar, 

tendo-se sempre presente que a concessão de tutela antecipada em ação 

rescisória é medida excepcionalíssima, eis que se está diante da autoridade 

da coisa julgada, que não pode ser movida se existente dúvida minimamente 

razoável. 

Senhores Desembargadores, pesa no espírito dessa defesa ver 

decisão que, com o máximo respeito, é ausente de fundamentação adequada 

ante à relevância e vultuosidade de suas consequências, assim como de 

evidente desacerto ante aos próprios documentos constantes dos autos. 

A leitura da decisão per si isso demonstra. 

Conforme se verá nas linhas seguintes, tão somente a leitura 

dinâmica da sentença e do acórdão constantes da ação de improbidade 

atacada pela presente rescisória bastaria para que o resultado da 

cognição jurisdicional fosse outro. 

Para fins de clareza e organização, separar-se-á a análise da 

decisão, tratando-se adiante: 

Da violação ao dever de fundamentação – o que está longe 

de ser mera repetição no caso presente, conforme será patentemente exposto; 



Da inexistência do fumus boni juris – demonstrando-se a 

completa inexistência visível em cada uma das três teses da ação rescisória, 

sendo que a decisão não poderia em momento algum do presente feito ter 

sido prolatada; 

Da inexistência do periculum in mora – expondo o pérfido 

caráter do objeto da presente rescisória, qual seja, minar, sem qualquer 

fundamento para, condenação judicial por atos ímprobos contra a 

Administração Pública, sendo que os ‘efeitos’ suspensos pela decisão são, 

justamente, as punições pela imoralidade administrativa; 

Tudo isso sem prejuízo da exposição preliminar da 

incompetência deste e. Tribunal para julgamento da presente rescisória, 

assim como do tópico específico que, para fins de celeridade e boa justiça, 

pleiteia o exercício do juízo de retratação e a decisão de suspensão dos 

efeitos da decisão agravada em caráter liminar. 

 

IV.2.a – DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

1) Questões principiológicas 

 

É bem verdade que muitas arguições de violação ao dever de 

fundamentação têm se tornado em si mesmas genéricas. 

Em muitos casos, patronos exigem que a decisão judicial seja 

um tratado sobre os autos, fruto de uma investigação tão personalizada e 

aprofundada do teor do caderno processual que sequer advocacias artesanais 

regularmente o fazem. 

CONTUDO, isso não significa que, por existirem tais casos, 

as decisões possam ser genéricas ou mesmo possam estar ausentes do 

mínimo fundamento. 

MAIS QUE ISSO, também não significa que as decisões 

injustas e sem fundamento tenham deixado de existir e, existindo, não 

mereçam anulação. 



O dever de fundamentação, ainda que alegado 

exageradamente por uns, ou genericamente por outros, continua sendo um 

DEVER CONSTITUCIONAL. 

E com todas as vênias, nenhum jurista sequer (seja advogado, 

promotor ou julgador) pode suplantar ou mitigar a voz de um comando 

constitucional. 

É conhecida a letra do art. 93, IX da Constituição Federal, 

que verbera de modo inequívoco: 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo 

Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, 

observados os seguintes princípios: 

 

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob 

pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 

somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito 

à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o 

interesse público à informação;  

 

Repita-se: comandos constitucionais são inegociáveis. 

Para além do dever constitucional de fundamentação, a 

legislação infraconstitucional, como é de todo cediço, repete o comando 

constitucional. 

No Código de Processo Civil, inequivocamente tem-se o 

seguinte: 

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: 

 

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão 

judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem 

explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer 

outra decisão; 

Não se olvida da natureza da decisão liminar, antecipatória 

de tutela. Certo é que, em tais casos, o juízo de cognição é sumário. 



Sumário, não inexistente. 

Sumário, não pouco atento às consequências. 

Sumário quanto a todo o teor processual, não exclusivamente 

da peça inicial. 

Sumário, não inconstitucional. 

Seja em concessão de medida liminar, ou mesmo na sentença, 

em cada decisão é reclamada a devida fundamentação. 

E qual a fundamentação devida para o caso dos autos? 

Quanto a isso, dois pontos devem obter grande relevo. 

Primeiro, trata-se de juízo antecipatório, sumário e não 

exauriente, portanto. 

Segundo, trata-se de ação rescisória de condenação por 

improbidade administrativa, e a decisão liminar se projeta para alterar a 

chefia do Poder Executivo Municipal. Não é, portanto, direito do consumidor 

a comprar a crédito, nem mesmo conflito entre vizinhos. O feito tem 

inegável repercussão sobre a vida de milhares de pessoas, inegável 

repercussão sobre a fé e confiança da população no Poder Judiciário, 

inegável repercussão sobre administração municipal e seu servidores. 

Por certo, aliando-se tratar de juízo sumário com a relevância 

consequencial da decisão, o reclame constitucional por fundamentação não 

será tão exauriente como em uma sentença/acórdão, mas não será tão módico 

como em uma matéria cujos interesses disponíveis afetam apenas as partes 

dos autos. 

Qualquer leitor que compreender isso por certo dispensará a 

leitura da presente peça sequer em seus restantes argumentos, pois por certo 

não se tem cumprido o dever de fundamentação pela decisão liminar ora 

vergastada. 

 

2) Análise pontual da ausência de fundamentação 

 

A decisão não faz uma sequer referência ao teor da sentença 

ou mesmo do acórdão constantes da Ação de Improbidade atacada pela 

presente rescisória. 



Ora, ainda que o juízo deva ser sumário, como se sabe, deve 

sê-lo no sentido de ler de modo rápido todo o teor dos autos. É o olhar geral. 

Não sumário no sentido de ler apenas a peça inicial, sem a mínima 

consideração da realidade processual. 

Isso se mostra ainda mais relevante quando a decisão 

antecipatória consegue, na prática, a assegurar o mais pleno restabelecimento 

da decisão rescindenda! 

No caso, nota-se que não houve a mínima consideração da 

realidade processual. Para essa conclusão, basta  a leitura da decisão e o 

rápido olhar para as peças essenciais que se pretendem rescindir. 

Sendo certa a tamanha envergadura da cadeira de julgador 

desta Corte Suprema Estadual, o exercício do juízo de retratação será 

inegável. 

Quanto à fundamentação, a decisão reconheceu, em nome do 

fumus boni iuris, o seguinte: 

Em análise concreta, o fumus bonis iuris decorre das 

seguintes argumentações: (i) erro de fato. Da carência de 

dano ao erário; (ii) alegada violação de norma jurídica; e 

(iii) julgamento proferido por juízo incompetente. 

Iniciando na análise do primeiro argumento, em certas 

passagens, salientaram os Autores: 

[...] 

Com esses apontamentos, buscam provar que o recurso 

proveniente do termo de convênio nº 

051/05/GEJUR/DEVOP/RO, firmado no ano de 2005 entre o 

Estado de Rondônia e o Município de Theobroma teria sido 

efetivamente utilizado na construção de ponte de madeira 

localizada na zona rural daquela localidade. 

Para tanto, expuseram na própria exordial a cópia de vários 

documentos, como pareceres, notificações e termo de 

aprovação. 

Digo eu. Embora a análise desse requisito importe, de certa 

maneira, na própria análise de fundo da ação rescisória, o que 

ainda será verificado pelo Colegiado, imprecisões ou 

incertezas sobre o direito material deduzido não podem 

impedir o acesso à medida antecipatória. 

Não pode ser olvidado, nesse particular, que “A tutela 

cautelar só é viável se a pretensão deduzida ou a ser 



deduzida no processo principal caracteriza-se como 

provável, não bastando que seja razoável e muito menos que 

seja simplesmente possível” (Aldo Magalhães; JTACivSP 

99/267). 

Em juízo sumário, embora seja certo que será avaliada a 

manifestação do Órgão ministerial em sítio de contestação, 

chamou-me a atenção a alegação do fato de o próprio 

DER-RO ter constatada a entrega da obra. 

Nesse particular, cito parágrafo da peça inicial: 

 

[...] 

 

Todavia e novamente, tal é questão afeta ao mérito e nesse 

sítio será verificada a afirmação. 

Além dessa matéria acerca dos fatos (erro de fato), há 

mais outras duas que envolvem, em verdade, a própria 

observância ao devido processo legal e as regras de 

competência absoluta. 

 

Como já dito, não há qualquer referência à sentença ou ao 

acórdão condenatórios da ação de improbidade. Ou seja: não foram 

analisados documentos essenciais dos autos, mas somente considerada a 

palavra dos autores/agravados contida na exordial. 

Todas as citações, repita-se, todas as citações são da peça 

inicial. 

Mais que isso, não há no juízo cognitivo constante da decisão 

uma sequer referência ao conteúdo da decisão condenatória que se pretende 

rescindir na corrente ação rescisória. 

Ora, não sem razão que, com todas as vênias, terminou-se por 

incorrer em flagrante equívoco, eis que, induzido pela parte autora 

(agravados) a crer que a sentença da Ação de Improbidade teria se baseado 

como ponto nodal na falta de prestação de contas e desvio dos recursos do 

convênio. 

Tal alegação da inicial não retrata a realidade dos autos de 

improbidade, e isso é facilmente verificável, demandando apenas leitura da 

sentença da ação de improbidade. Sequer necessário seria ler o acórdão desse 

e. Tribunal, nem mesmo do STJ. Caso lidos, apenas recrudesce o evidente 

desacerto da alegação dos agravados. 



Por assim ser, indesculpável é manter-se a decisão, eis que 

evidentemente configura-se fundamentada de modo que se prestaria a 

fundamentar qualquer outra decisão, pois em qualquer outro caso seria 

possível decidir de modo a conceder uma antecipação da tutela, apenas 

fazendo-se referência ao conteúdo do próprio texto da peça inicial. 

É elementar o entendimento de que a peça inicial será 

sedizente “cheia de razão”.  

As ressalvas constantes da decisão no sentido de que o mérito 

seria posteriormente profundamente analisado não são, pardon me, 

denotação de cuidado ou acerto jurisdicional para o momento. Não diante de 

tamanhos e inescusáveis equívocos. 

Isso se diz, pois não houve análise específica e 

individualizada do caso dos autos. E caso se diga que houve, basta que se 

inquira a razão pela qual nenhum trecho da sentença (sequer referência ao 

conteúdo) constam da decisão que concedeu a liminar. 

Novamente, a decisão, como lançada, faz crer que o juízo 

analisou única e exclusivamente a peça inicial, o que é inconcebível, 

revelando violação ao inciso III do dispositivo já referenciado. 

Ademais, poder-se-ia invocar, nesse ponto, analogicamente e 

teleologicamente, o inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC, que diz que não se 

considera fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos 

deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada 

pelo julgador”. 

A aplicação analógica se diz pois o dispositivo referenciado 

se projeta, ao menos em uma leitura inicial, para situações onde já tenha sido 

produzido contraditório e o juízo não o tenha considerado na decisão. 

No entanto, em investigação à mens legis do dispositio faz-se 

indubitável que se, não só ele, mas todo o parágrafo, se projeta a resguardar 

e dar vigência ao comando constitucional de exigência de fundamentação. O 

espírito da norma é que haja efetivo posicionamento e enfrentamento pelo 

julgador em relação a todos o conteúdo e os argumentos deduzidos no 

processo. Por certo, aqueles relevantes (capazes de infirmar a conclusão). 

Tão certa quanto “quem pode o mais, pode o menos” é a 

interpretação que reconheça que o inciso IV mencionado também exija, 

mesmo que nos casos de decisão inaudita altera pars, posicionamento do 



julgador sobre todos os elementos constantes do processo, capazes, em tese, 

de infirmar a conclusão adotada. 

Ora, não fosse assim, seria evidente contradição e atecnia 

jurídica, pois como considerar fundamentada uma decisão que até mesmo 

antes do exercício do contraditório é minada pelo próprio conteúdo da 

trazido com a inicial do autor da ação? 

Como já dito, a própria sentença da ação de improbidade 

colacionada nos autos afasta por completo a alegação da parte quanto ao 

ponto ora tradado (erro de fato), pelo que faz-se aqui referência à análise 

específica meritória quanto a esse ponto no tópico seguinte, evitando-se aqui 

a tautologia. O tópico presente, conjugado com a análise do seguinte 

(demonstração de que o próprio conteúdo dos autos é contrário à conclusão 

adotada pelo julgador), inarredavelmente faz incidir a decisão no inciso IV 

do § 1º do art. 489 do CPC. 

De se dizer que a decisão ainda faz genérica referência aos 

dois outros fundamentos. Contudo, tão genérica que é, dispensam-se maiores 

comentários, bastando apontar incidir, novamente, no inciso III (o que é 

evidente) e IV (eis que também não analisados quaisquer outros pontos dos 

próprios documentos trazidos aos autos pelos autores, conforme exposto nas 

análises específicas seguintes). 

No que concerne à fundamentação do juízo quanto ao 

periculum in mora, referencia-se adiante tudo o que mencionado nesse 

sentido pela decisão vergastada:  

Por conseguinte e agora em análise do requisito do 

periculum in mora, vislumbro que haverá prejuízo aos 

Autores acaso não se aguarde o provimento final, pois a 

execução do decreto condenatório imporá perda de cargos e 

pronta execução de elevada multa. 

Sobre esse ponto, os Autores lembraram: 

 

[...] 

 

Como é certo, o término do mandato do Executivo 

municipal encerra-se ao final do ano que vem, ocorrendo 

a assunção de novo mandatário à função de Chefe do 

Poder Executivo, de sorte que a preocupação trazida 

merece relevo. 



Logo, entendo que não há óbice ao deferimento da medida 

antecipada. 

 

A decisão se ampara em dois fundamentos. 

O primeiro, a execução de decreto condenatório que tem 

como pena perda de cargos e execução de multa. O segundo, que o mandado 

do Executivo Municipal está próximo de se encerrar, dando relevo à 

preocupação trazida. 

Ora, se está próximo a se encerrar, não seria justamente de se 

fazer o contrário? Não seria caso de, por prudência, não suspender efeitos de 

decisão transitada em julgado? Pelo menos não sem antes qualquer ouvida 

da parte contrária? 

Mas, por ora, importa apontar que, diante da mesma ratio que 

esboçada nas linhas precedentes, há violação aos incisos III e IV do §1º do 

art. 489 do CPC. 

Ao inciso III, pois qualquer decisão poderia ser 

fundamentada com a análise apenas dos argumentos da inicial, ao inciso IV, 

pois novamente nenhum outro documento foram analisado, que não a própria 

peça inicial (peça, e não os documentos juntados pelos próprios autores). 

 

IV.2.b – DA INEXISTÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS 

 

Ultrapassado o tópico anterior, importante por ao lume a 

completa inexistência do fumus boni iuris no caso dos autos, revelando-se 

impossível manter-se produzindo efeitos a decisão agravada. 

Já é sabido que a decisão considerou como ‘a fumaça do bom 

direito’ o alegado erro de fato, por terem os agravados sido condenados com 

base em ausência de prestação de contas, desvio do recurso objeto do 

convênio e não comprovação da construção da ponte, conforme dito na 

inicial e repetido na decisão liminar. 

Disse a decisão liminar que “imprecisões ou incertezas sobre 

o direito material deduzido não podem impedir o acesso à medida 

antecipatória”. 

Note-se que perigoso precedente aberto. 



Precedente que poderá ser utilizado em muitos casos, se 

mantida a decisão liminar. 

 A decisão reconhece, com o argumento acima exposto, a 

existência de um direito à concessão de medida antecipatória. 

Só não será concedida a medida liminar se houver certeza que 

é improcedente o direito material. 

Pois, “Imprecisões ou incertezas sobre o direito material 

deduzido não podem impedir o acesso à medida antecipatória”. 

Ao final da decisão, sedimentou-se o entendimento: 

Logo, entendo que não há óbice ao deferimento da medida 

antecipada. 

Ora, não se crê que esse e. Tribunal, hereinafter, adotará tal 

entendimento, eis que evidentemente contrário à lei. 

Os requisitos para concessão das medidas antecipatórias 

estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, literattim: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

 

Valendo-se das regras da lógica, pode ser feita a seguinte 

interpretação: 

Se houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, a tutela de urgência será concedida. 

Se houver imprecisões ou incertezas sobre o direito material 

ou se houver perigo de execução do decreto condenatório transitado em 

julgado3,... 

Aqui duas respostas são possíveis para o término reticente do 

parágrafo anterior. A resposta dada pela decisão ora atacada foi: “entendo 

que não há óbice ao deferimento da medida antecipada”. A resposta da lei 

seria, por lógica: a tutela de urgência não será concedida. 

                                                           
3 Há perigo naquilo que é uma consequência e cumprimento da lei? (Fosse falar em 

decisão prestes a ser executada que não tivesse sido transitada em julgado, razão poderia 

ter) 



Sem dúvidas, violado o art. 300 do CPC. 

Como já dito, o ‘fundamento’ utilizado para a concessão da 

liminar foi o erro de fato. Que não se fale nos outros dois pontos, pois a 

decisão se limitou, em um parágrafo, a fazer referência abstrata e genérica a 

eles. 

O erro de fato, multicitado aqui, foi: 

26. Então, o ponto nodal da lide, e que foi considerado como fato 

existente no processo, foi a ausência de prestação de contas, desvio 

do recurso objeto do convênio e não comprovação da construção da 

ponte. 

27. Ora, o erro de fato reside justamente no tema acima lançado, eis que 

a sentença e o acórdão ora analisado admitiram a existência de um fato 

[não prestação de contas, não construção da ponte objeto do convênio 

e desvio do recurso do convênio], que evidentemente inexistiram, já que 

ocorreu a efetiva prestação de contas, com a consequente comprovação 

da entrega da obra, o que certamente esvazia a tese de desvio do recurso. 

28. Isso porque, é dos autos que ocorreu a efetiva entrega da prestação 

de contas pelo município de Theobroma/RO. De fato, ocorreu atraso na 

referida entrega, de apenas três dias, todavia, mas tal atraso foi 

irrelevante no contexto dos fatos. 

(trecho da inicial repetido pela decisão ora recorrida) 

 

A decisão que concedeu a liminar ainda verbera que: 

“...chamou-me a atenção a alegação do fato de o próprio 

DER-RO ter constatada a entrega da obra.” 

Ocorre que isso nada tem a ver com a conduta dolosa e o 

crime praticado, voltado para a falsificação de documento e o uso de 

documento falso!!! 

Como já dito no tópico anterior, houve falta de análise à 

sentença e ao acórdão do processo que foi suspenso pela decisão ora 

agravada. 

Como na decisão não consta, importante referenciar aqui, 

portanto, trechos da sentença e do acórdão do TJRO. 

A sentença nos autos da ação de improbidade (ID 7006395, 

pág. 1/6) verberou, em síntese, o seguinte: 

O Ministério Público do Estado de Rondônia, ajuizou 

ação civil pública em face de João Batista Marques Vieira, 

Adão Ninke, Janduir Tzoni Félix, Claudiomiro Alves dos 



Santos e Anderson de Araújo Ninke, todos qualificados nos 

autos epígrafe.  

Alegou que os requeridos João Batista, adão Ninke, Kanduir 

Tzoni e e Claudiomiro falsificaram a certidão de 

regularidade previdenciária, objetivando firmar convênios 

com o Governo Estadual e receber recursos financeiros para 

a construção de obras, que são disponibilizados pelo 

Departamento de Viação e Obras Públicas-DEVOP, que 

exige certidão negativa do Ministério da Previdência (INSS). 

Aduziu que, em 2004, Theobroma estava inadimplente 

para com o Instituto de Previdência de Theobroma-IPT e 

por isso falsificaram as certidões de regularidades 

previdenciárias emitidas em 2003, 2004 e 2005 para obter o 

convênio FITHA. Sustentou que João Batista e Janduir são 

os responsáveis pela falsificação e pelo uso de documento 

falso, usada no convênio de 2004 e, já os requeridos Adão 

Ninke e Claudiomiro os responsáveis no ano de 2005. Disse 

que no convênio de 2005 houveram as irregularidades: 

apresentação de falsa certidão negativa de previdência, 

desvio dos recursos para outros fins e não prestação de 

contas relativas ao convênio na data aprazada. Afirmou 

que o total dos recursos concedidos pelo convênio 

FITHA/2005 era de /R$ 149.544,70, em 30.07.2007 e que o 

Município de Theobroma foi penalizado a pagar multa no 

valor de R$ 3.000,00, porque Anderson Araújo Ninke, 

que era Secretário de Administração e Fazenda, afirmou 

que usou o dinheiro para pagar a folha de pagamento e 

que, por isso, os requeridos Adão, Claudiomiro e 

Anderson devem devolver, solidariamente, o valor de R$ 

152.544,70. Por fim, disse que João Batista, Adão Ninke, 

Janduir e Claudiomiro praticaram atos de improbidade 

administrativa ao falsificaram as Certidões de 

Regularidade Previdenciária de 2003 e 2005 e usarem estas 

objetivando firmar convênio com o Governo Estadual, 

alocarem os recursos do convênio para outros fins e não 

prestarem contas no prazo, o que causou ofensa aos 

princípios da administração. Requereu a condenação de todos 

os requeridos por ato de improbidade administrativa e, ainda, 

condenar os demandados Adão Ninke, Claudiomiro e 

Anderson a devolverem, solidariamente, o valor de R$ 



152.544,70 para os cofres públicos (fls. 03/13). Juntou 

documentos (fls. 14/355).  

[...] 

No caso em tela, observa-se que além da inexistência de 

repasse dos recursos previdenciários descontados dos salários 

dos servidores do Município de Theobroma e o seu desvio, 

que é fato incontestável pelos documentos acostados às fls. 

, os requeridos João Batista Marques Vieira (prefeito nos 

anos de 2004) , Adão Ninke (Prefeito nos anos de 2005), 

Janduir Tzoni Félix (Chefe de Gabinete em 2004) e 

Claudiomiro Alves dos Santos (Chefe de Gabinete em 

2005), forjaram a existência de certidões negativas de 

previdência, prevalecendo-se dos cargos públicos que 

ocupavam à época dos fatos, a fim de, indevidamente 

conseguir convênio FITHA (Funda para Infra-Estrutura de 

Transporte e Habitação, com o governo do Estado de 

Rondônia.  

[...] 

Os documentos acostado às fls. 239, 243, 240 demonstram as 

certidões emitidas em 22/04/2003 e 22/08/2005, as quais já 

foram consideradas irregulares pelo DER/RO (fls. 241/242). 

Além disso, prova de que as certidões emitidas nas referidas 

datas são falsas, é o extrato das certidões de regularidade 

previdenciária emitida para o Município de Theobroma, 

acostado às fls. 328, que demonstra a inexistência de 

emissões nos dias 22/04/2003 e 22/08/2005, e também nos 

anos de 2004 e 2005.  

[...] 

Pertinente ao ano de 2005, os requeridos Adão Ninke, 

Claudiomiro e Anderson de Araújo Ninke, também 

pretendendo firmar convênio com o Estado, falsificaram a 

certidão de regularidade previdenciária emitida em 

22/08/2005 (fls. 240), pois, como já mencionado, no referido 

ano de 2005, por estar irregular com o Instituto de 

Previdência, o Município de Theobroma não poderia extrair 

qualquer certidão. E se utilizando do documento 

falsificado, conseguiram firmar o convênio n. 



051/05/GEJUR/DEVOP/RO, que também tinha por 

finalidade construir pontes de madeiras na zona rural daquele 

Município.  

Tal convênio, composto em 26/10/2005, disponibilizou o 

importe de R$ 125.089,19 em duas parcelas (fls. 85).  

É notável que os requeridos, em suas defesas, negam tais 

fatos, contudo, não explicam a evidente ilicitude praticada.  

Novamente se vê que o Departamento de Viação e Obras 

Públicas-DEVOP, na Tomada de Contas Especial, 

concluiu pela falsificação da certidão exigida, pois, como o 

Município de Theobroma estava inadimplente com o 

Instituto de Previdência de Theobroma-IPT, jamais seria 

possível que a certidão de fls. 240 fosse verdadeira, pois, em 

face da inadimplência, o documento não seria disponibilizado 

via internet. E, com efeito, apontou o ex-prefeito Adão Ninke 

como o responsável pelo ato ilícito (fls. 298/306).  

Além disso, não se pode olvidar que o requerido Anderson de 

Araújo e as testemunhas, reazem a notícia que era o gabinete 

do Prefeito em era o responsável por organizar os 

documentos apresentados ao DEVOP.  

[...] 

Os requeridos, João Batista Marques Vieira (representante do 

executivo) e Janduir Tzoni Félix (chefe de gabinete) agiram 

conjuntamente ao proceder a falsificação da certidão de 

regularidade previdenciária do Município de Theobroma 

relativa 22/04/2003 (fls. 230), e os requeridos Adão Ninke 

(prefeito), Claudiomiro Alves dos Santos (chefe de 

gabinete) e Anderson de Araújo Ninke (Secretário da 

Administração e Fazenda), agiram conjuntamente ao 

proceder a falsificação da certidão de regularidade 

previdenciária do Município de Theobroma datada de 

22/08 2005 (fls. 240).  

Rememorando o dito em linhas anteriores, a leitura da 

sentença faz ruir o fundamento dos agravados na inicial e, por consequência, 

da decisão liminar no caso dos autos. 



A evidência dispensa maiores ônus argumentativos. 

Seria caso de se passar para outro tópico sem nada mais a 

dizer quanto ao presente. 

No entanto, por dever processual, importante dizer que 

inexiste por completo a presença do fumus boni iuris. 

O ponto nodal da lide, é inequívoco, foi a falsificação de 

Certidão de Regularidade Previdenciária. 

Justamente por isso se disse, linhas acima, que, ainda que se 

dissesse acertada a tese da existência de erro de fato, haveria alguma 

alteração no status processual, especialmente, de CLAUDIOMIRO? 

Em nenhum ponto, repise-se, em nenhum ponto da sentença 

ele foi confundido com desvio dos recursos ou ausência de prestação de 

contas.  

Ademais, desvio de recursos e ausência de prestação de 

contas são outros pontos em que, como toda vênia, se revela verdadeiro 

caráter insincero nas alegações dos agravados. 

É fato, sim, que a sentença tratou de “desvio” e “ausência de 

prestação de contas”. No entanto, novamente, a leitura da sentença em sua 

inteireza já é o bastante para afastar a fantasiosa tese dos agravados. De tudo 

o que se disse sobre desvio ou ausência de prestação de contas na sentença 

faz-se adiante a colação: 

Disse que no convênio de 2005 houveram as irregularidades: 

apresentação de falsa certidão negativa de previdência, 

desvio dos recursos para outros fins e não prestação de 

contas relativas ao convênio na data aprazada. Afirmou 

que o total dos recursos concedidos pelo convênio 

FITHA/2005 era de /R$ 149.544,70, em 30.07.2007 e que o 

Município de Theobroma foi penalizado a pagar multa no 

valor de R$ 3.000,00, porque Anderson Araújo Ninke, 

que era Secretário de Administração e Fazenda, afirmou 

que usou o dinheiro para pagar a folha de pagamento e 

que, por isso, os requeridos Adão, Claudiomiro e Anderson 

devem devolver, solidariamente, o valor de R$ 152.544,70. 

Por fim, disse que João Batista, Adão Ninke, Janduir e 

Claudiomiro praticaram atos de improbidade administrativa 



ao falsificaram as Certidões de Regularidade Previdenciária 

de 2003 e 2005 e usarem estas objetivando firmar convênio 

com o Governo Estadual, alocarem os recursos do convênio 

para outros fins e não prestarem contas no prazo, o que 

causou ofensa aos princípios da administração. 

[...] 

Trata-se de ação declaratória de ato de improbidade 

administrativa e de reparação de danos ao patrimônio 

público, em razão da falsificação de documento público e 

desvio de verbas relativas a previdência dos servidores 

públicos municipais de Theobroma.  

[...] 

O demandado Anderson de Araújo Ninke, que é filho de 

Adão Ninke e, era Secretário de Administração e Fazenda de 

Theobroma, auxiliou o requerido Adão Ninke desviar os 

recursos recebidos do convênio, sem empregá-los de 

acordo com o programa a que eram destinados.  

[...] 

Denota-se, ainda, que o Município de Theobroma não 

prestou contas no prazo que lhe fora concedido, ou seja, 

até 07/05/2006 (fls. 85/88 e 114), mesmo tendo sido 

notificado a fazê-lo (fls. 115) e, foi por isso que o DEVOP 

realizou as Tomadas de Constas Especiais, a fim de elucidar 

que realmente os recursos disponibilizados, foram desviados 

para fins não sabidos (fls. 241/242 e 249/259).  

Ademais, o demandado Anderson afirmou que usou o 

dinheiro para pagar a folha de pagamento e que o 

Município foi penalizado, tendo que pagar uma multa de R$ 

3.000,00 (fls. 293). Isso, por si só, demonstra que 

Anderson, como ex-Secretário Municipal da Fazenda, e 

Adão Ninke, como ex-Prefeito, devem ser 

responsabilizados pela movimentação financeira 

indevida, desviando os recursos cedidos, dos planos e 

programas aos quais os recursos eram destinados e, também, 

por não terem cumprido a contrapartida entabulada no 

convênio, que era também fazer com que o Município 



beneficiado dispusesse de certo valor.  

Não restou provado nos autos a real destinação da 

quantia disponibilizada pelo convênio FITHA/2005, 

contudo, de acordo com os documentos de fls. 261/262, o 

recurso de R$ 149.544,70, atualizado em 30/07/2007, deve 

ser devolvido pelo Município de Theobroma.  

Tal montante, somada a multa de R$ 3.000,00 a que o 

Município de Theobroma foi condenado, totalizam a quantia 

de R$ 1592.544,70, que deve ser devolvida, solidariamente, 

pelos requeridos fraudadores: Adão Ninke, Claudiomiro 

Alves dos Santos e Anderson de Araújo Ninke.  

Inobstante a isso, é certo que a falsificação de documentos 

públicos caracterizam a pratica de ato de improbidade 

administrativa. É o que diz a jurisprudência do nosso 

Tribunal de Justiça:  

[...] 

Os demandados tentam ludibriar quando aduzem a ausência 

de prejuízo, esquivando-se de suas responsabilidades quando 

ocuparam respectivamente os cargos de Prefeito, chefe de 

Gabinete e Secretário Municipal de Administração e Fazenda 

do Município de Theobroma, bem como, quando não 

esclarecem a destinação dos recursos recebidos por meio 

do convênio FITHA/2005.  

Tal circunstância comprova o prejuízo causado ao erário 

público, pois, por causa da conduta dos demandados, com o 

desvio dos recursos obtidos do Governo do Estado, o 

Município de Theobroma foi penalizado a multa de R$ 

3.000,00.  

[...] 

Ressalte-se, ainda, que no Estado de Direito a Administração 

só pode agir em obediência à lei. Neste caso, a prática de 

falsificação de documento e de desvio de recursos não 

pertencente ao executivo municipal deveria ter sido sob a 

observância dos mandamentos constitucionais, restando 

agora a declaração da pena de improbidade administrativa 



daqueles que assim agiram.  

[...] 

É preciso observar que a conduta de Adão Ninke se 

agrava, tendo vista que não comprovou a destinação das 

somas que foram repassadas para investimento na 

construção de pontes, bem como, por ser há época o gestor 

do Município, o que merece respaldo e superior 

enquadramento ao tipo legal do art. 10 da Lei n. 8.429/92, 

uma vez que, a norma define uma série de punições no art. 

12, III, da Lei 8429/92 a saber: ressarcimento integral do 

dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos 

direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa 

civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo 

agente e proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta 

ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.  

Eis acima a disposição de todo o teor da sentença que diz 

respeito a desvio de recursos e ausência de prestação de contas. 

 Colacionados os trechos acima, pergunta-se: 

Foram condenados por Improbidade por desvio dos recursos 

em proveito próprio ou alheio? 

Foram condenados por Improbidade por não terem aplicado 

os recursos na construção da ponte? 

Como visto acima, o desvio a que o magistrado se refere é o 

fato de não terem cumprido com o que pactuado no convênio, de ter o ora 

agravado ANDERSON dito que utilizou parte dos recursos para pagar folha 

de pessoal. 

Se for feito incurso mais profundo nos autos, ver-se-á que a 

controvérsia pôs-se por não terem sido aplicadas as verbas dos recursos 

estaduais em fundos de investimento, conforme preconizava o convênio. 

Sobre isso, veja-se a própria inicial da Ação de Improbidade 

Administrativa (ID 6999051 – Pág. 15): 



 

De se dizer que a ausência de prestação de contas, 

mencionada na sentença e no acórdão, é inequivocamente sucedida dos 

dizeres: no prazo aprazado. Não que as contas não tenham sido prestadas, 

mas que foram prestadas fora do prazo. O que de fato aconteceu. Tanto que, 

mesmo após sua homologação, foram posteriormente revogadas, como 

reconhecido pelos agravados. 

No entanto, pretendem os agravados (ANDERSON, no caso) 

a justificar a condenação ao ressarcimento em decorrência do 

reconhecimento na sentença da ausência de prestação de contas e do desvio. 

Leia-se, então, novamente a sentença: 

Ademais, o demandado Anderson afirmou que usou o 

dinheiro para pagar a folha de pagamento e que o 

Município foi penalizado, tendo que pagar uma multa de R$ 

3.000,00 (fls. 293). Isso, por si só, demonstra que 

Anderson, como ex-Secretário Municipal da Fazenda, e 

Adão Ninke, como ex-Prefeito, devem ser 

responsabilizados pela movimentação financeira 

indevida, desviando os recursos cedidos, dos planos e 

programas aos quais os recursos eram destinados e, também, 

por não terem cumprido a contrapartida entabulada no 

convênio, que era também fazer com que o Município 

beneficiado dispusesse de certo valor.  



Alguma dúvida? 

Ainda que fosse caso de sustentar a fantasiosa tese dos 

agravados, imperioso dizer que quanto ao agravado CLAUDIOMIRO a tese 

é do mais que evidente desacerto. 

Isso se diz pois CLAUDIOMIRO não foi (que se releia todo 

o teor da sentença) em nenhum ponto associado pelo juiz como ‘participante’ 

dos alegados desvios ou ausência de prestação de contas. É verdade que, no 

entanto, ao final, CLAUDIOMIRO tenha sido condenado ao ressarcimento 

das verbas pelo desvio. A sentença fora, sim, nesse ponto, ausente de 

fundamentação. 

A leitura da sentença basta per si. 

Ora, não foi justamente por isso que esse e. Tribunal afastou 

a condenação de CLAUDIOMIRO à devolução das quantias? 

Veja-se o acórdão da ação de improbidade (voto vencedor do 

Desembargador WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR): 

No que diz respeito ao apelante Claudiomiro, inicialmente, 

registro que dentre as teses de defesa deduzidas em sede de 

sustentação oral, apenas o termo inicial para correção da pena 

de multa é matéria de ordem privada e, portanto, a ausência 

de alegação nas razões de recurso gera a preclusão da 

questão.  

A proporcionalidade das penas por improbidade 

administrativa é matéria que pode ser objeto de análise 

independentemente de constarem nas razões recursais, uma 

vez que a natureza jurídica da ação de improbidade permite 

essa análise de oficio, como ocorre nas ações penais.  

[...] 

Nesse contexto é dos autos que o apelante Claudiomiro foi 

o responsável, juntamente com o réu Adão Ninke, pela 

confecção dos documentos para celebração do Convênio 

n. 051/2005 em que foi juntada a certidão falsificada. 

O próprio apelante declarou perante o Ministério Público, no 

inquérito civil, que:  

Quem organizou os documentos do convênio 

51/05/GJ/DEVOP/R0 foi o declarante, porém não 



juntou a CRP falsificada, não podendo informar quem 

foi o autor da falsificação e quem juntou a CRP no 

processo (fls. 270-271).  

A versão do apelante, de não ter juntado a declaração 

falsificada, diga-se, essencial para celebração do convênio, 

não merece guarita. Ele sabia que Município não tinha 

regularidade previdenciária e, portanto, sabia que se havia 

uma certidão esta somente poderia ser falsa, tanto mais 

porque o convênio foi aprovado.  

Assim, diante da evidência dos fatos, e, portanto, da conduta 

dolosa do apelante, a condenação por ato de improbidade 

deve ser mantida.  

Ocorre que a sanção de ressarcimento ao erário, de forma 

solidária com os réus Adão (prefeito) e Anderson 

(secretário municipal) não encontra nenhum amparo 

legal, pois, somente pode ser imposta a quem praticou 

diretamente o ato de desvio ou, ainda, a quem detinha 

competência de administrar a verba e anuiu com o ato de 

desvio.  

A sentença imputou aos réus Adão, Anderson e ao 

apelante Claudiomiro o dever de ressarcir o valor de 

R$152.544,70, em razão do "desvio" da verba e multa por 

ausência de prestação de contas.  

Cumpre mencionar que o referido desvio teria ocorrido em 

relação à utilização da verba oriunda do convênio para 

pagamento de outras despesas municipais e, ainda, pela 

não prestação de contas que impõe a devolução da 

quantia ao Estado4, conforme narrou a peça inicial.  

Ocorre que, nos autos é possível verificar que o DER-RO 

homologou as contas do referido convênio, o qual teve a 

verba liberada para construção de duas pontes (fls. 217-219).  

No entanto, independentemente da homologação, mesmo que 

se admitisse que houve desvio de verba e dever de ressarcir, 

essa condenação não pode ser imposta a um chefe de 

                                                           
4 Clara está, agora, a razão da condenação mesmo do agravado ANDERSON à restituição? 

Claro está qual o sentido do “desvio” naqueles autos? 



gabinete.  

A função exercida pelo apelante Claudiomiro não permite 

sua responsabilização com o dever de ressarcir verba pela 

qual não tinha ingerência na administração, ou seja, por mais 

que tenha sido o responsável pela documentação para 

celebração do convênio, o chefe de gabinete não é um 

ordenador de despesas, nem faz parte da administração 

financeira municipal. Logo, não pode a ele ser imputado 

qualquer ato de desvio da verba pública no pagamento de 

despesas estranhas ao convênio ou mesmo responsabilidade 

pela ausência de prestação de contas que, até onde se sabe é 

atribuição da esfera de competência do chefe do executivo.  

Por estas razões, divirjo do voto condutor para dar 

provimento parcial ao recurso de apelação de Claudiomiro 

Alves dos Santos para excluir da condenação a sanção de 

ressarcimento ao erário a ele imposta na sentença. Mantenho 

as demais sanções por entender que sejam proporcionais e 

adequadas à conduta ímproba do apelante.  

Foi justamente por isso que, nas linhas iniciais, se disse que 

mesmo que se admitisse erro de fato na sentença quanto a prestação de 

contas e desvio, nada disso se aplicaria ao CLAUDIOMIRO. 

No entanto, relembre-se: ele, no exato momento desta leitura, 

está ocupando o cargo de Chefe do Poder executivo Municipal de 

Theobroma/RO, justamente no lugar o agravante, quem foi vexatoriamente 

retirado do cargo, tendo sido diversos servidores a ele ligados exonerados, 

bem mesmo tendo se espraiado diversos disparates em relação ao agravante 

naquela pequena urbe. 

Por certo, com todas as vênias, há injustiça na decisão que 

concedeu a liminar. 

Por assim ser, é clarividente que a tese de erro de fato é do 

mais inegável desacerto, especialmente no caso do agravado 

CLAUDIOMIRO, quem sequer condenado foi à restituição, conforme os 

translúcidos trechos do acórdão. 

E quanto ao agravado ANDERSON, há fundamento? 

Por certo que não, por tudo o que já se demonstrou (qual o 

real sentido de desvio na sentença, assim como ausência de prestação de 

contas no prazo. Note-se que sequer se falou em ponto algum que a ponte 



não fora construída), não há o mínimo fundamento. 

Mais que isso, o agravado ANDERSON, como é inequívoco 

nos autos, não recorreu da sentença. 

Por assim ser, o trânsito em julgado definitivo para ele é, 

justamente, a sentença. 

Tal fato se enquadra na previsão do art. 495 do CPC/73, 

aplicável à época. Veja-se o teor: 

Art. 495. O direito de propor ação rescisória se extingue em 

2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão. 

 

Ou seja, ANDERSON sequer direito tem de propor ação 

rescisória, eis que o prazo decadencial inequivocamente se esvaiu. 

Ademais, seria grande benefício pela própria torpeza! 

A parte não recorre da sentença, vê seu prejuízo por não ter 

sido notificada da renúncia de seu patrono, e deixa transcorrer mais de 09 

anos (a sentença é da ação de improbidade é de 2010). 

Depois de tudo isso, ajuíza sem escrúpulos uma ação 

rescisória para atacar a sentença que lhe condenou, aduzindo ainda prejuízo 

por violação à lei federal que previa os requisitos para renúncia do seu 

patrono. 

Não é razoável! 

Por derradeiro, há evidente violação ao art. 966, VIII, § 1º do 

CPC, que verbera o que segue: 

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode 

ser rescindida quando: 

 

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos 

autos. 

 

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir 

fato inexistente ou quando considerar inexistente fato 

efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os 

casos, que o fato não represente ponto controvertido 

sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 

 



Erro de fato, como já é bem conhecido por este e. Tribunal de 

Justiça, há, como é a letra da norma processual civil, quando o fato não 

represente ponto controvertido. 

Diante de tudo o que foi exposto, pergunta-se: 

Houve pronunciamento na sentença ou no acórdão da ação de 

improbidade quanto a desvio dos recursos para outros fins ou mesmo quanto 

à ausência de prestação de contas? 

A realidade não permite controvérsia. 

É fato notório nos autos. 

Incabível, portanto, a rescisória. 

Tudo isso sem mencionar a própria incompetência desta 

Corte Estadual em julgar a presente ação. 

Quanto ao erro de fato, esse e. Tribunal já se manifestou em 

outras oportunidades: 

A rescisão de sentença, dada a eficácia da coisa julgada corroborada 

com a segurança jurídica, é cabível somente nos casos excepcionais e 

taxativos constantes do art. 485 do CPC/73. Colaciono: 

“Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser 

rescindida quando: 

I – se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção 

do juiz; 

II – proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente; 

III – resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte 

vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; 

IV – ofender coisa julgada; 

V – violar literal disposição de lei; 

VI – se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo 

criminal ou seja provada na própria ação rescisória; 

VII – depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja 

existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de 

lhe assegurar pronunciamento favorável; 

VIII – houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou 

transação, em que se baseou a sentença; 

IX – fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da 

causa.” 

O autor fundamentou seu pedido no inciso IX, apontando erro de fato 

na decisão que extinguiu o processo, porque ainda existem valores 

pendentes de pagamento por parte da ré. 

A correta identificação do que vem a ser erro de fato é indispensável 



para a compreensão dos propósitos da presente rescisória. Para tanto, 

transcrevo as lições do autor Sérgio Gilberto Porto, f. 129: 

“A doutrina ao enfrentar o tema, prefacialmente costuma apontar os 

equívocos cometidos pela tradução feita no texto italiano e destaca, em 

razão de tal circunstância, a necessidade de atenção superlativa ao 

assunto para que não ocorra uma má compreensão do fenômeno, haja 

vista que este deve ser entendido como àquele apto a ser verificado 

somente à vista dos autos do processo originário e dos documentos dele 

constante. 

Com isto pretende deixar claro que o erro deve ser constatado 

objetivamente – prima facie – nos autos do processo em que a 

decisão foi proferida. Descarta, portanto, a possibilidade de 

desconstituição da decisão em face de sua justiça ou injustiça, pois 

a matéria não tem sede axiológica, mas objetiva. É ilimitada, pois, 

a verificação se houve ou não erro objetivo na formação da 

decisão.” (Ação Rescisória Atípica. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2009. pág. 129) 

A simples irresignação do autor decorrente de decisão contrária à sua 

pretensão não permite a rescisão do acórdão a fim de que prevaleça 

entendimento diverso e não condizente com a situação posta em seu 

contrato de trabalho que, conforme consta da decisão, era regido pela 

CLT e não via estatuto, como pretende fazer crer. 

Conforme noticiam os autos, o autor apresentou os cálculos para 

pagamento, os quais foram homologados e pagos, conforme fls. 34-36, 

não havendo, portanto, falar em erro de fato. 

Sobre o assunto: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO 

OCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. LAUDO 

PERICIAL DEVIDAMENTE ANALISADO PELO MAGISTRADO. 

NOVO EXAME DE DNA QUE NÃO OFERECEU CERTEZA. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO. 

1. Na origem, tem-se ação rescisória visando rescindir sentença 

prolatada em ação de investigação de paternidade, com fundamento em 

suposto erro de fato, porquanto ignorada a prova técnica (laudo do 

exame de DNA) que excluía a paternidade do falecido. 

2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, "a ação rescisória 

fundada em erro de fato, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, 

pressupõe que a sentença admita um fato inexistente ou considere 

inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em 

ambos os casos, que não tenha havido controvérsia, nem 

pronunciamento judicial a esse respeito" (REsp 1.482.955/MG, 

TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, DJe de 21/10/2014). 

3. Não se verifica erro de fato quando a prova pericial foi devidamente 

analisada pelo magistrado. Embora desconsiderado o laudo pericial 



elaborado com material genético dos avós, excluindo o vínculo 

biológico entre estes e a investigante, a prova técnica foi devidamente 

apreciada na sentença rescindenda e sobre ela emitido pronunciamento 

judicial específico. 

4. Novo exame de DNA, realizado no âmbito da ação rescisória, com a 

exumação do pai falecido, cujo resultado também ofereceu dúvida 

quanto à paternidade biológica, dada a degradação do material genético. 

5. Não merece ser rescindida sentença que declarou a paternidade, 

independentemente do resultado genético duvidoso, em prol da relação 

socioafetiva, por se entender fartamente demonstrada nas provas 

produzidas, tendo havido pronunciamento judicial expresso sobre a 

matéria controvertida. 

6. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta 

injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar 

as provas produzidas ou complementá-las, nem o recurso especial é a 

via própria para rever questão referente à caracterização de erro de fato 

capaz de ensejar a ação rescisória, se houver necessidade de avaliar 

fatos e provas. 7. Divergência jurisprudencial não demonstrada, 

porquanto não evidenciada a similitude fática entre os paradigmas e o 

acórdão vergastado. 

8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 886.089/RS, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

06/10/2016, DJe 24/10/2016) 

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

RESCISÓRIA. ERRO DE FATO (ART. 485, INCISO IX, DO CPC). 

NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O erro 

de fato que autoriza a ação rescisória (art. 485, inciso IX, do CPC) 

é o que se verifica quando a decisão leva em consideração fato 

inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste nos autos. 2. 

Se o ponto em torno do qual se alegou erro de fato foi 

explicitamente analisado pela sentença rescindenda, há de ser 

negado trânsito à ação rescisória por força do correto entendimento 

de que o acerto ou desacerto do julgado em decorrência da 

apreciação das provas é irreparável pela via rescisória. Incidência, 

no particular, da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no Ag: 1346336 SP 2010/0157186-0, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2014) 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE 

LEI. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA 

COM APOIO NO ART. 485, INCISO V, DO CPC/73 PARA SE 

REANALISAREM OS FATOS E PROVAS PRODUZIDAS NO 

PROCESSO DE ORIGEM. ENTENDIMENTO DOMINANTE 

NESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 

AUSÊNCIA DE ESPECÍFICA IMPUGNAÇÃO AOS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO 



INTERNO DESPROVIDO. 

(AgInt no AREsp 987.673/MA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 

16/03/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO 

RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. 

NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. REDUÇÃO, PELO STJ, DO 

VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. 

- A viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei 

pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma 

jurídica. 

- Toda a interpretação contida na decisão rescindenda está em 

consonância com a jurisprudência deste STJ. 

- Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt nos EDcl na AR 5.924/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 15/03/2017) 

Eventuais valores entendidos como devidos pelo réu, deverão ser 

buscados em ação própria, não sendo a rescisória meio hábil para tanto, 

tampouco sucedâneo de recurso do qual quedou-se inerte à época. 

Ante o exposto, não se enquadrando em nenhum dos requisitos do art. 

485 do CPC/73, indefiro a inicial. 

Expeça-se o necessário. 

Porto Velho, 5 de junho de 2017. 

Desembargador Oudivanil de Marins 

Relator 

(TJRO, Ação Rescisória 

Número do Processo :0008960-68.2014.8.22.0000, 07/06/2017) 

Percebam-se as expressas referências também às decisões do 

Superior Tribunal de Justiça, às quais faz-se também aqui menção, evitando-

se a repetição nas linhas seguintes. 

Por assim ser, inegável que a tese de erro de fato encontra-se 

em profunda dissonância com a Lei Processual Civil e a jurisprudência desta 

Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça. 

Tudo isso demonstra, com todas as vênias, o desacerto da 

decisão liminar, reforçando-se a necessidade de seu consequente 

afastamento. 

Ultrapassado esse ponto, curial prosseguir para os seguintes. 

Violação à norma jurídica 

Outro ponto em que, evidentemente, não possui a mínima 

aplicação em relação ao agravado CLAUDIOMIRO, eis que o que se 



questiona na inicial, quanto à sobredita tese, diz respeito ao prejuízo que 

ANDERSON teve pela renúncia de seu patrono e a consequente perda de 

prazo para apelação. 

Necessita ainda algo a ser dito quanto ao total descabimento 

no caso de CLAUDIOMIRO, quem recorreu, inclusive, até o STJ? 

Crê-se que não. 

Por assim ser, ainda que fosse de se considerar válida a tese, 

a decisão liminar incorreria em violação ao art. 300 do CPC sob a ótica de 

CLAUDIOMIRO, eis que quanto a ele é inteiramente inaplicável a 

discussão. 

No entanto, quanto a ANDERSON, repete-se aqui o 

sobredito: há violação ao art. 495 do CPC/73, diante do decurso de mais de 

09 anos desde a sentença, decisão que para ele transitou em julgado em 2010. 

Se sentiu-se prejudicado por não ter recorrido, deveria ter 

ajuizado a rescisória, no máximo, em 2012, o que, como é notório, não fez. 

O absurdo é tão patente que são desnecessários maiores ônus 

argumentativos quanto a esse ponto, revelando-se, uma vez mais, a ausência 

do mínimo acerto pela decisão que concedeu a liminar. 

Incompetência da Justiça Estadual 

O último fundamento da inicial, dito de passagem pela 

decisão que concedeu a liminar, foi a tese da incompetência da Justiça 

Estadual. 

Em nome da lógica e do bom senso, pergunta-se: 

Há como crer que uma Ação de Improbidade contra servidor 

municipal, por ato de improbidade praticado no seio da Administração 

Municipal, em convênio firmado com o Estado, visando obter verba 

estadual, tendo sido instruído o processo de pleito de convênio com diversos 

documentos, dentre os quais, Certidão de Regularidade Previdenciária não 

emitida pelo Ministério da Previdência (pois se tivesse sido emitida não 

seria falsa), seja de competência da Justiça Federal, e não da Estadual? 

A questão está, para além da maior obviedade exposta acima, 

em identificar qual a vítima do ato ímprobo. 

Inicialmente, curial fazer referência ao art. 1º da lei 

8429/1992: 



Art. 1º Os atos de improbidade praticados por qualquer 

agente público, servidor ou não, contra a administração 

direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de 

Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou 

de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 

concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do 

patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta 

Lei. 
 

Analisando, portanto, a falsificação da CRP, questiona-se: 

O que de fato ocorreu? 

Apenas a falsificação? 

CLAUDIOMIRO, e os demais, falsificaram a CRP e a 

engavetaram? 

Se sim, não há ato de improbidade. 

Poderia haver crime, no entanto, seria bem questionável a 

existência da lesividade suficiente na conduta. 

Falsificaram a CRP e a usaram para instruir procedimento 

relativo a convênio estadual, visando obter verba estadual? 

Se sim, então há ato de improbidade. 

Contra quem? Há dúvida? 

Por certo, fora ato contra o Município de Theobroma e contra 

o Estado de Rondônia. Contra o município, pelo óbvio. Os atos foram 

praticados no seio da administração municipal, causando prejuízos ao 

próprio município. Contra o Estado, pois a verba do convênio não poderia 

ser liberada na ausência do preenchimento de condições por parte do 

município para estabelecer o convênio. 

Diante disso, a tese de incompetência da Justiça Estadual para 

a ação de improbidade é de evidente desacerto, o que demonstra a completa 

ausência do fumus boni iuris. 

Ausente o fumus boni iuris, como visto, em todos os 

fundamentos da inicial da presente rescisória, não haveria possibilidade para 



que outro resultado fosse, que não o indeferimento da medida liminar 

pleiteada, o que, malgrado, não fora o que ocorreu nos autos. 

De se dizer, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu, em vezes várias, que a falsificação de documento público cuja 

emissão seja vinculada a órgão da União não fixa, por si só, a competência 

da Justiça Federal. 

É imprescindível que o uso do documento ocorra em 

detrimento de bens, serviços ou interesses da União, o que não é o caso dos 

autos, eis que o CRP falso foi utilizado em processo travado com autarquia 

estadual, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RO), não atraindo, 

nem de longe, a competência da Justiça Federal. 

Neste sentido: 

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.687.056 - PR 

(2017/0181882-0) RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME 

PRATICADO PARA OBTENÇÃO FRAUDULENTA DO 

SEGURO DPVAT. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA 

ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À UNIÃO.  

1. A falsificação de Certidões de Quitação Eleitoral, para 

atender a uma formalidade da FENASG (Federação 

Nacional das Empresas de Seguros Privados e de 

Capitalização) - entidade privada -, objetivando o 

recebimento fraudulento do seguro DPVAT pelo 

beneficiário, não atrai a competência da Justiça Federal, 

uma vez que o crime investigado não ocorreu em 

detrimento de bens, serviços ou interesse da União.  

2. "A falsificação de documento público, cuja emissão seja 

vinculada a órgão da União, não fixa, por si só, a 

competência da Justiça Federal, que se impõe apenas 

quando houver ofensa a bens, serviços ou interesses da 

União ou órgão federal. Precedentes. Não há interesse da 

União nas hipóteses em que documentos públicos falsos 

foram utilizados para a prática de estelionato que tem 

particulares como vítimas." (CC 143.616/SP, Rel. Ministro 

JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 



28/02/2018, DJe 09/03/2018). 3. Agravo regimental 

desprovido. 

 

AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 144.065 - RS 

(2015/0285918-0) RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA 

ESTADUAL. AMBAS CONSIDERADAS COMUNS 

PARA A DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. 

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. 

CERTIFICADOS EMITIDOS POR FUNDAÇÃO 

PRIVADA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DA 

UNIÃO. UTILIZAÇÃO PARA VIABILIZAR A 

COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES NÃO 

CERTIFICADAS. PREJUÍZO EXCLUSIVAMENTE AOS 

COMPRADORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA 

UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 

INSURGÊNCIA DESPROVIDA.  

1. Cingindo-se o conflito de competência a perquirir a 

existência ou não de interesse da União na apuração dos fatos 

denunciados, não tem incidência a regra prevista no artigo 78, 

inciso III, do Código de Processo Penal, sendo desnecessária 

a invocação de qualquer regra de modificação de 

competência pela conexão ou continência. Ademais, é cediço 

que tanto a Justiça Federal como a Justiça Estadual são 

consideradas comuns para efeito de definição de 

competência.  

2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior 

Tribunal de Justiça, a falsificação de documentos emitidos 

por órgão vinculado à União não tem o condão de, por si só, 

atrair a competência da Justiça Federal para o processo e 

julgamento da respectiva ação penal. Precedentes.  

3. No caso dos autos, a denúncia é expressa em afirmar que a 

falsificação operada nos certificados expedidos pela 

Fundação Pró-Sementes - delegatária de serviço público da 

União - tinha como finalidade precípua a comercialização de 

lotes irregulares de sementes de soja, em prejuízo direto aos 



respectivos compradores, ato do qual não se extrai qualquer 

interesse da União que justifique a fixação da competência da 

Justiça Federal.  

4. A competência para proteger o meio ambiente e combater 

a poluição, bem como para fomentar a produção agropecuária 

e organizar o abastecimento familiar é comum à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do 

artigo 23, incisos VI e VIII, da Constituição Federal, 

circunstância que evidencia que, à míngua de ofensa direta 

a bens, serviços ou interesse da União, deve a ação penal 

tramitar no âmbito da Justiça Estadual.  

5. Agravo regimental desprovido, confirmando-se a 

competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de 

Carazinho/RS. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

FALSIFICAÇÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APROPRIAÇÃO 

INDÉBITA. ESTELIONATO. CONEXÃO PROBATÓRIA. 

PREJUÍZO DA AUTARQUIA FEDERAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 107/STJ. COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA ESTADUAL.  

1. No caso, o contador denunciado falsificava a guia de 

recolhimento com o intuito de se apropriar do dinheiro 

destinado ao pagamento da contribuição previdenciária, 

circunstância que autoriza o reconhecimento de conexão 

probatória entre os delitos em apuração, quais sejam, 

falsificação de papéis públicos, apropriação indébita e 

estelionato.  

2. Não há nos autos elementos que demonstrem a 

ocorrência de lesão a bens, serviços ou interesses da União 

ou de suas autarquias e empresas públicas a justificar a 

competência da Justiça Federal, conforme disposto no art. 

109, inciso IV, da Carta Magna. Incidência do enunciado nº 

107/STJ.  

3. Conflito conhecido para, anulando os atos decisórios 

proferidos pelo Juízo incompetente, declarar a competência 

do Juízo de Direito de Tambaú - São Paulo, o suscitado. (CC 



143.782/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 

15/12/2015) 

 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM AÇÃO 

CAUTELAR DE SEQUESTRO E DE AFASTAMENTO DE 

SIGILO BANCÁRIO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE 

VALORES EM CONTA CORRENTE FUNDADO EM 

INVESTIGAÇÃO DE DELITOS DE ESTELIONATO, 

FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO. 

ACUSADOS QUE SE FAZEM PASSAR POR 

AUDITORES DA RECEITA FEDERAL PARA OBTER 

VANTAGEM ILÍCITA FINANCEIRA DE 

PARTICULARES. INTERESSE APENAS REFLEXO DA 

UNIÃO. PREJUÍZO DIRETO SUPORTADO POR 

PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL.  

1. O simples fato de os investigados se fazerem passar por 

Auditores da Receita Federal, utilizando-se de formulários 

falsos daquele órgão na tentativa de obter vantagem 

financeira ilícita de particulares não induz a competência da 

Justiça Federal para o julgamento do feito, se as condutas não 

trazem prejuízo direto e efetivo a bens, serviços ou interesses 

da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas 

(art. 109, IV, da CF), mas apenas à esfera privada das pessoas 

físicas destinatárias dos golpes. Precedentes da Terceira 

Seção.  

2. Em tais situações, se fosse possível cogitar, em tese, de 

eventual prejuízo experimentado pela União, ele seria apenas 

reflexo.  

3. Dado que o fumus boni iuris em que se ampara o pedido 

cautelar (de bloqueio de valores em conta corrente) não 

denota a existência de prejuízo direto para a União e que, nos 

termos do art. 800 do CPC, “As medidas cautelares serão 

requeridas ao juiz da causa; e, quando preparatórias, ao juiz 

competente para conhecer da ação principal”, evidencia-se a 

competência da Justiça estadual para o julgamento do feito. 



  Nitidamente ausente, portanto, o desacerto quanto à alegada 

incompetência da Justiça Estadual naquela ação de improbidade, ficando 

uma vez mais evidente inexistir qualquer amparo para o fumus boni iuris no 

caso dos autos e, por consequência, na decisão recorrida. 

 

IV.2.c – DA INEXISTÊNCIA DO PERICULUM IN 

MORA 

 

A decisão ora agravada reconheceu presente o periculum in 

mora ante aos seguintes fundamentos: 

Por conseguinte e agora em análise do requisito do 

periculum in mora, vislumbro que haverá prejuízo aos 

Autores acaso não se aguarde o provimento final, pois a 

execução do decreto condenatório imporá perda de cargos e 

pronta execução de elevada multa. 

Sobre esse ponto, os Autores lembraram: 
92. Quanto ao periculum in mora, é inegável a irreparabilidade 

do dano que a execução do julgado está produzindo ao Autor 

Claudiomiro, eis que teve declarada a perda de seu mandato de 

prefeito do município de Theobroma/RO, sem olvidar que o 

Autor Anderson está sendo executado em importância 

considerada relevante, a título de dano ao erário, sem que tenha 

havido tal prejuízo, afora a execução das custas, multa, inscrição 

dos nomes dos Requerentes como inelegíveis perante a justiça 

eleitoral, protesto cartorário, dentre outros. 

93. Ressalta-se que se por ventura a antecipação ora cogitada 

não for deferida e, for reconhecido o direito do autor 

Claudiomiro ao final da presente demanda, seu mandato de 

prefeito certamente estará expirado, pois é notório que o trâmite 

das ações rescisórias possuem um ritmo lento, seja pelo rito ou 

pelo acúmulo natural de processos perante esse Eg. Tribunal. 

Como é certo, o término do mandato do Executivo 

municipal encerra-se ao final do ano que vem, ocorrendo 

a assunção de novo mandatário à função de Chefe do 

Poder Executivo, de sorte que a preocupação trazida 

merece relevo. 

Logo, entendo que não há óbice ao deferimento da medida 

antecipada. 

Dois fundamentos foram levados, portanto, em consideração: 

O primeiro, a execução iminente do decreto condenatório. 



O segundo, que o mandato do Executivo Municipal encerra-

se em período próximo, quando novo mandatário assumirá. 

Com renovadas vênias ao desembargador relator, mas tais 

fundamentos não podem ser considerados como perigo da demora. 

Quanto ao primeiro fundamento, é de se reconhecer ictu oculi 

que a execução do decreto condenatório, no caso da ação de improbidade, 

nada mais é que a consequência natural do decurso processual. Tão somente 

é mais uma fase do processo, visando não permitir que a sentença seja mera 

tabula rasa sem efeitos no mundo jurídico. 

Note-se que a decisão verberou certa incongruência. Em 

outras palavras, disse: caso não suspensos os efeitos dos autos da ação de 

improbidade, ajuizada em 2008, que já conta com mais de 11 anos de 

transcurso processual, tendo apenas de fase recursal mais de 08 anos, 

passando pelo juízo inicial, TJRO e STJ, certificando-se o trânsito em 

julgado, sendo requerido o cumprimento de sentença, as partes poderão 

sofrer prejuízo. Esse é o “perigo da demora”. 

É perigo da demora na ótica do condenado, quem quer se 

livrar da execução de suas reprimendas. 

Mas, e na ótica da sociedade? 

A população de Theobroma tem acompanhado notícias a 

respeito da ação de improbidade dos ora agravados desde 2008 (mais de 11 

anos). Durante todo esse tempo, ouviu sobre condenação por sentença, 

manutenção da condenação pelo TJ, manutenção da condenação pelo STJ, 

sendo que só agora vê os autores efetivamente sendo punidos por seu atos 

ímprobos. 

No entanto, decisão de módico tamanho e escassa 

fundamentação faz, agora, ruir tudo o que havia sido construído durante 

todos esses anos. 

Assim, a revogação da decisão que antes não cuidou ver todos 

os aspectos da demanda certamente é necessária, sob pena de alimentar a 

concepção do povo de que a Justiça é leniente e condescendente, quando 

sabe-se da correção, celeridade e costumeiro acerto desta Corte Estadual! 

Renovam-se aqui as ressalvas feitas ao julgador, conhecida 

que é sua postura há anos de candura e serenidade jurisdicional, sendo certo 

que a decisão ora agravada foi fruto da mais nítida boa-fé, como é próprio 

da conduta de todos os atores do processo (art. 5º do CPC), crendo-se na 



narrativa dos autores, indutora a erro por conta da maneira como lançaram 

suas razões na peça vestibular. 

Quanto ao segundo fundamento, a proximidade de renovação 

do Poder Executivo Municipal, importante dizer que, ao revés de ser 

fundamento para perigo da demora, é fundamento para a manutenção da 

decisão transitada em julgado. 

Ora, é certamente prudente não permitir que gestor ímprobo 

retorne ao Poder Municipal, máxime diante do que arguido pelos próprios 

agravados. 

Se a proximidade do término do mandato se avizinha, porque 

ferir cumprimento de sentença que impõe penas, justamente, por 

improbidade? 

Ora, é induvidoso que permitir o exercício do mandato até 

seu fim é justamente consumar a impunidade alcançada ao longo dos anos 

graças aos recursos manejados. 

Renovadas as vênias, mas à memória vem conhecida fábula 

que, depois de instaurado o conselho de ética, devolve-se a raposa ao 

galinheiro. 

É certo que perigo há para a Administração Municipal. 

Note-se que, guardadas as proporções, seria como, em 

decisão liminar, devolver à guarda do pai filho por ele agredido.  

Não há o menor sentido. 

Tudo isso seria de se impor que, ao mínimo, tivesse sido 

ouvido o Parquet, para, então, tomar-se a decisão. 

Feriu-se, portanto, a não se ter qualquer dúvida o art. 300 do 

CPC, pela inexistência do periculum in mora. 

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em outra 

oportunidade que medidas de urgência em ação rescisória, por apreço à 

segurança jurídica, devem ser excepcionais. Veja-se: 

[...] Como visto, por apreço à preservação da segurança 

jurídica, as medidas de urgência em ação rescisória somente 

são admitidas em hipóteses excepcionais, sendo concedidas 

apenas se preenchidos os pressupostos previstos, 

conforme o caso, no art. 273 ou no art. 798 do CPC. Tais 



pressupostos devem estar presentes cumulativamente, 

bastando a descaracterização de um deles para a 

denegação da medida de urgência. 

2. No presente caso, não restou demonstrado o alegado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora), pressuposto este indispensável para a concessão da 

tutela de urgência reclamada pela Fazenda Nacional, além do 

que, nos termos do art. 151, VI, do CTN, está suspensa a 

exigibilidade dos créditos incluídos no parcelamento de que 

trata a Lei 10.684/2003, e, assim, não se computa, para efeito 

da prescrição do direito à cobrança dos créditos parcelados, o 

decurso de tempo até uma eventual exclusão da parte ré do 

parcelamento PAES. 

(AgRg na AR n. 5132/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES, 10/04/2013) 

Note-se que, ausente ao menos um dos pressupostos, não 

poderá ser concedida a medida de urgência. 

No caso ora analisado, a decisão pende dos dois, o que 

demanda na mais elevada urgência que seja afastada do mundo jurídico. 

 

IV.3 – DA NECESSIDADE DO EXERCÍCIO DO JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO 

 

Que é possível o juízo de retratação ante à interposição do 

presente agravo, não se há qualquer dúvida. É a letra do art. 1021, § 2º do 

CPC. Veja-se: 

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá 

agravo interno para o respectivo órgão colegiado, 

observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento 

interno do tribunal. 

 

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o 

agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 

(quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o 

relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com 

inclusão em pauta. 



 

Insta demonstrar, portanto, que no caso dos autos, para além 

de possível, faz-se necessário. 

A necessidade ficou bem patente nas linhas precedentes, 

diante da máxima ausência dos pressupostos para a concessão da medida 

liminar. 

Inexiste sequer sinal de fumaça de bom Direito na peça 

vestibular. 

O “perigo” da demora quem corre é a própria sociedade 

theobromense, tendo agora gestor de conduta ímproba no comando de todo 

o sistema municipal. 

Não há qualquer fundamento para a manutenção de tal 

decisão. 

É cediço que o desembargador relator é julgador sapiente, 

preclaro e bem quisto no meio jurídico rondoniense. 

Justamente por isso, insiste-se que não deixe que o caso dos 

autos demande julgamento do órgão colegiado do TJRO, pondo fim, de 

pronto, aos prejuízos inegáveis que o agravante e a sociedade de Theobroma 

têm sofrido. 

Outro ponto que deve ser levado em consideração é que a 

liminar se levanta contra o trânsito em julgado de processo de improbidade 

que transcorreu por diversas instâncias e por diversos anos. 

A suspensão de tais efeitos não pode ser determinada ser 

fundadas razões. 

É vital a observância às consequências que a decisão ora 

agravada tem produzido. Consequências graves e acerbas. 

A conhecida Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro ecoa o dever de mensuração das consequências da decisão. Eis o 

teor da norma: 

Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, 

não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos 

sem que sejam consideradas as consequências práticas da 

decisão.                      



Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade 

e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, 

contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive 

em face das possíveis alternativas. 

Ademais, o Código de Ética da Magistratura é didático em 

dizer: 

Art. 24. O magistrado prudente é o que busca adotar 

comportamentos e decisões que sejam o resultado de juízo 

justificado racionalmente, após haver meditado e valorado 

os argumentos e contra-argumentos disponíveis, à luz do 

Direito aplicável. 

Art. 25. Especialmente ao proferir decisões, incumbe ao 

magistrado atuar de forma cautelosa, atento às 

conseqüências que pode provocar. 

Art. 26. O magistrado deve manter atitude aberta e paciente 

para receber argumentos ou críticas lançados de forma cortês 

e respeitosa, podendo confirmar ou retificar posições 

anteriormente assumidas nos processos em que atua. 

De se dizer, ainda, que a imediata revogação da decisão 

agravada é medida necessária também para fazer cessar a grave lesão à 

ordem pública em curso. 

Há grave lesão à ordem pública pelo fato de que condenado 

à perda de direitos políticos, com decisão transitada em julgada, permanece 

exercendo mandato eletivo, quando a perda do cargo já foi reconhecida pela 

Câmara Municipal, por imperativa aplicação do que dispõe a Constituição 

Federal em seu art. 15, V: 

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda 

ou suspensão só se dará nos casos de: 

(...) 

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. 

A manutenção de decisão que viola tal norma constitucional 

atrai a competência do próprio Pretório Excelso, como se vê do precedente 

adiante colacionado, que traz, aliás, excertos de julgados que fixam a perda 



automática de mandato eletivo quando cassados ou suspensos os direitos 

políticos: 

SL 570 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL 

AG.REG. NA SUSPENSÃO DE LIMINAR 

Relator(a):  Min. Presidente 

Julgamento: 18/12/2013 - PROCESSO ELETRÔNICO 

Decisão 

    Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por 

Jorge Valdeni Martins contra decisão do Presidente, min. 

Ayres Britto, que deferiu o pedido formulado pelo 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e 

determinou a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no 

julgamento do mandado de segurança 70046335204. 

    É este o inteiro teor da decisão agravada: 

    “Trata-se de pedido de suspensão de liminar deferida nos 

autos do Mandado de Segurança nº 70046335204. Pedido, 

este, formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Sul, com fundamento no art. 15 da Lei nº 

12.016/2009. 

    2. Argui o requerente que Jorge Valdeni Martins, Prefeito 

do Município de São Vicente do Sul/RS, foi condenado pela 

prática de atos de improbidade administrativa, com a 

suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de três anos. 

Alega que, com o trânsito em julgado da condenação, o 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul requereu 

a expedição de ofício, pelo juízo competente, para o 

Presidente da Câmara de Vereadores do Município de São 

Vicente do Sul, com a finalidade de que fosse declarada a 

extinção do mandato eletivo, com a investidura do Vice-

Prefeito. Extinção do mandato que foi declarada pela 

Presidência da Câmara Municipal, mediante o Decreto nº 

004/2011. Daí a impetração do mandado de segurança, com 

pedido de liminar, pelo Prefeito, em que arguiu que a 

suspensão dos direitos políticos não acarretaria a perda do 

cargo político eletivo até então titulado, já que não se 

confundiria com a perda do cargo público, a qual não foi 

acolhida pela sentença condenatória transitada em julgado. 

Liminar que foi concedida pelo Desembargador Marco 

Aurélio Heinz e ratificada, quando do julgamento do mérito, 

pela 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul. 



    3. Aponta o autor a ocorrência de grave lesão à ordem 

pública. É que a decisão do Tribunal de Justiça mantém no 

exercício de cargo de Prefeito Municipal pessoa que o próprio 

Poder Judiciário entendeu incapaz para o exercício da 

cidadania política. Pelo que a credibilidade das instituições 

democráticas locais será gravemente abalada, já que, não 

bastasse a condenação do Prefeito Municipal por atos de 

improbidade administrativa, por todos conhecida na 

comunidade são vicentina, haverá um repentino câmbio da 

Chefia do Poder Executivo, sem qualquer fundamento 

jurídico, como visto, o qual pode redundar, inclusive, no 

término do exercício do mandato pelo Prefeito cassado. Daí 

requerer a suspensão da segurança concedida nos autos do 

Mandado de Segurança nº 70046335204. 

    4. Pois bem, em despacho de 5 de dezembro de 2011, o 

Ministro Cezar Peluso abriu prazo de cinco dias para 

manifestações do interessado e do Procurador-Geral da 

República. Interessado que pleiteou o indeferimento do 

pedido. Já o Chefe do Ministério Público ratificou a petição 

inicial e requereu a suspensão dos efeitos da decisão 

impugnada. 

    4. Feito esse aligeirado relato da causa, passo à decisão. 

Fazendo-o, pontuo, de saída, que o pedido de suspensão de 

segurança é medida excepcional prestante à salvaguarda da 

ordem, da saúde, da segurança e da economia públicas contra 

perigo de lesão. Lesão, esta, que pode ser evitada, a 

requerimento de pessoa jurídica de direito público 

interessada ou do Ministério Público, mediante decisão do 

presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do 

respectivo recurso. Daqui já se percebe que compete a este 

Supremo Tribunal Federal apreciar somente os pedidos de 

suspensão de liminar e/ou segurança quando em foco matéria 

constitucional (art. 25 da Lei nº 8.038/90). Mais: neste tipo 

de processo, esta nossa Casa de Justiça não enfrenta o mérito 

da controvérsia, apreciando-o, se for o caso, lateral ou 

superficialmente. 

    5. Ora, no caso dos autos, é evidente estar-se diante de 

matéria constitucional, uma vez que a decisão impugnada 

versou o tema da suspensão dos direitos políticos por 

condenação em improbidade administrativa (inciso V do art. 

15 e § 4º do art. 37, ambos da CF). Competente, assim, este 

Supremo Tribunal Federal para a análise do pedido de 

suspensão. Também configurada, a meu ver, a grave lesão à 



ordem pública. É que o Poder Executivo do Município de 

São Vicente do Sul/RS está sob o comando de pessoa 

condenada por ato de improbidade administrativa, em 

sentença transitada em julgado. Sentença que 

expressamente suspendeu os direitos políticos do Prefeito. 

Noutras palavras, a gestão dos interesses públicos, no âmbito 

daquele Município, está entregue, por efeito da 

liminar/segurança cuja suspensão ora se requer, a agente que 

não reúne, temporariamente, as condições do exercício pleno 

da cidadania. Isto por haver atentado, exatamente, contra os 

interesses públicos pelos quais lhe cabia zelar. Por fim, ainda 

que o instrumento processual da suspensão de segurança não 

se preste para análise de mérito, é mister frisar que este 

Supremo Tribunal Federal já decidiu que a suspensão dos 

direitos políticos, salvo a hipótese do § 2º do art. 55 da 

Constituição Federal, acarreta a perda do mandato 

eletivo (RE 225.019, Rel. Min. Nelson Jobim; RE 418.876, 

Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 

    6. Ante o exposto, defiro o pedido para suspender a 

execução da liminar/segurança concedida nos autos do 

Mandado de Segurança nº 70046335204, até o trânsito em 

julgado do processo.” 

 

Não resta dúvida de que, no âmbito do STF, considera-se 

verdadeira lesão à ordem pública o não cumprimento efetivo das decisões 

judiciais que declararam a perda ou suspensão dos direitos públicos, 

mantendo-se, no exercício de mandato eletivo, quem tenha sido impingido 

com tal condenação, como é o caso dos autos. 

Ante a tudo isso, requer seja exercido juízo de retratação, a 

fim de que seja revogada a liminar concedida, determinando-se o regular 

prosseguimento do cumprimento da decisão com todos os seus efeitos, e o 

consequente retorno do agravante à chefia do Poder Executivo Municipal. 

 

IV.4 – DA NECESSÁRIA ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA RECURSAL 

 

Crê-se que, sinceramente, depois de todo o acima sustentado, 

não fica difícil observar a profunda relevância dos argumentos aqui lançados, 



aliado ao perigo da demora em se tomar decisão após ouvida das partes 

agravadas. 

Aliás, bastar-se-ia dizer que não há os fundamentos para a 

decisão liminar concedida, o que é bem patente, que, por certo, o Direito não 

poderia permitir que permanecessem-se os seus efeitos. 

No entanto, para além de dizer que não tem fundamentos para 

permanecer a decisão, importa dizer que há urgência em retirar-lhe seus 

efeitos. 

Alguns pontos são fulcrais a essa compreensão. 

Quanto ao fumus boni iuris, sua comprovação, agora, se faz 

justamente com a comprovação da completa ausência de fundamentos da 

decisão agravada. 

Fora bem demonstrado que o que foi arguido pelos 

agravados, tudo, sem deixar de arrostar qualquer ponto, fora devidamente 

afastado, demonstrando-se o evidente desacerto. 

Para além disso, aponta-se a própria incompetência deste 

TJRO em julgar ação rescisória no caso em questão. 

Por assim ser, a fumaça do bom Direito se faz presente 

justamente pelo que largamente expendido acima. 

O periculum in mora deve ser, de igual sorte reconhecido. 

Primeiro, porque na ótica da sociedade, os prejuízos à moral 

pública e administrativa estão sendo, com a decisão agravada, 

constantemente suportados. 

Segundo, ainda na ótica da sociedade, porque gestor ímprobo 

está no cargo de chefia da res publica municipal. Alguém condenado por 

improbidade voltar, sem maiores critérios, ao cargo é, no mínimo, temerário. 

Terceiro, porque na ótica do agravante, seu direito à 

permanência no cargo de chefe do Executivo Municipal, direito conquistado 

por previsão legal, ante à vacância do cargo, conquistado ainda em 

decorrência do próprio trânsito em julgado da ação de improbidade, tem sido 

visceralmente agredido. 

Questões menores dispensam ser analisadas, não deixando-

se de mencionar a condição vexatória que tem experimentado dentro da 

Administração Municipal. 



Quarto, pois aproxima-se o término do ano, sendo certo 

que, do protocolo da presente, se for aguardar a ouvida das outras 

partes, invariavelmente será chegado o período das férias forenses, 

levando-se para 2020 o exame das questões ora suscitadas! 

Quinto, pois com a proximidade do término do ano, diversas 

questões peculiares à Administração Municipal demandam a presença do 

gestor competente, sendo que, ultrapassado esse período, herdará aquilo que 

feito pelo gestor ímprobo no cargo. 

Sexto, pois iniciado o período do recesso forense, é sabido 

que a volta se dará já próxima ao mês de fevereiro, sendo que, aliado ao 

tempo comum de tramitação dos feitos, a apreciação do presente caso se fará 

possivelmente em março, abril ou até mesmo mês posterior do ano de 2020, 

o que inegavelmente, conhecidas as características da Administração 

Municipal, prejudica o gestor, fazendo com que ele tenha engessada sua 

gestão, sendo vinculado às decisões do gestor anterior. 

Por assim ser, entende-se que será medida de verdadeira 

injustiça caso não seja apreciado o presente pedido em caráter de urgência 

sem ouvir as outras partes. 

Mesmo porque, o próprio culto relator anunciou, em sua 

decisão, que: 

Em face do exposto, em cognição sumária, presentes os 

requisitos necessários à concessão de tutela antecipada, com 

arrimo nos artigos 294, 300 e 969, todos do CPC, e atentando-

se para os documentos apresentados no feito e que indicam a 

necessidade da medida pugnada (Item 97 da petição inicial), 

defiro-a para o fim de suspender os efeitos da  condenação 

proferida nos Autos nº 0063923-27.2008.8.22.0003 (1ª Vara 

Cível da Comarca de Jaru), notadamente para determinar a 

suspensão de eventual execução de multa civil, assim como 

o retorno e manutenção nos cargos públicos que então 

ocupavam/ocupam (Claudiomiro Alves dos Santos – Prefeito 

do Município de Theobroma; Anderson de Araújo Ninke – 

Chefe de Gabinete da Prefeitura), até julgamento final da 

ação, observando ainda que nada impede de, a qualquer 

momento, rever esta decisão, como é próprio da natureza 

da medida. 

 

Seguramente este é o momento, diante das razões acima 

lançadas! 



A norma processual prevê tal possibilidade, como se extrai 

dos arts. 296 e 995 do CPC, que determinam o seguinte: 

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na 

pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser 

revogada ou modificada. 

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, 

salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. 

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá 

ser suspensa por decisão do relator, se da imediata 

produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de 

difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a 

probabilidade de provimento do recurso. 

Requer, assim, seja suspensa inaudita altera pars a eficácia 

da decisão ora recorrida, a fim de, via de consequência, cassando-se seus 

efeitos, determinar-se o retorno do agravante ao cargo de chefe do Executivo 

Municipal, bem como o regular cumprimento de sentença da ação de 

improbidade e seus efeitos. 

Em ultima ratio defensiva, caso esse julgador não entenda 

possível a determinação do regular transcurso do cumprimento do decreto 

condenatório, seja, ao menos, determinada a suspensão da decisão ora 

recorrida a fim de devolver-se o agravante ao cargo de Chefe do Poder 

Executivo Municipal, mantendo-se, como preconiza a cautela, o agravado 

CLAUDIOMIRO fora da gestão do respectivo Poder. 

 

V – DOS PEDIDOS 

Ex positis, requer seja admitido como terceiro prejudicado, 

legitimado para atuar no presente feito para todos os fins, e via, de 

consequência, seja o presente recurso recebido, conhecido e provido para o 

fim de: 

 

a) Preliminarmente, reconhecer-se e declarar-se a absoluta 

incompetência em razão da matéria desse c. Tribunal 

Estadual para processar e julgar a presente rescisória, 

revogando-se inaudita altera pars a decisão que antecipou 

os efeitos da tutela, para todos os fins, notadamente para 



devolver ao agravante o legítimo direito de ocupar o cargo 

de prefeito do Município de Theobroma, em homenagem 

à segurança jurídica e à moral pública; 

b) Assim não sendo, suspender-se a eficácia inaudita altera 

pars da decisão ora agravada, a fim de determinar-se o 

regular processamento do cumprimento de sentença da 

ação de improbidade e seus efeitos, bem como a 

determinação de retorno do agravante ao cargo de Chefe 

do Poder Executivo do Município de Theobroma/RO. Não 

sendo assim, seja ao menos determinado o retorno do 

agravante ao respectivo cargo, mantendo-se suspenso 

apenas o cumprimento de sentença da ação de 

improbidade e os seus demais efeitos que não a suspensão 

dos direitos políticos. 

c) Assim não sendo, reconhecer-se a violação do dever de 

fundamentação da decisão agravada, anulando-a, via de 

consequência; 

d) Assim não sendo, ouvidas as partes, em juízo de 

retratação, reconhecer-se a completa inexistência de 

fumus boni iuris e periculum in mora na fundamentação 

da decisão, bem no próprio teor do que arguido pelos 

agravados, reformando-se a decisão agravada, para o fim 

de devolverem-se os efeitos da condenação por 

improbidade dos ora agravados, bem como determinar o 

retorno do agravante ao cargo de Chefe do Poder 

Executivo Municipal de Theobroma/RO; 

e) Finalmente, para a hipótese da não ocorrência do juízo de 

retratação, requer seja levado o feito a julgamento pelo 

órgão colegiado, perante o qual se requer o pleno 

provimento, cassando-se a decisão monocrática ora 

impugnada. 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

De Ji-Paraná/RO para a Capital do Estado de Rondônia, aos 

20 dias do mês de novembro de 2019. 

 

SILAS QUEIROZ JUNIOR 

OAB/RO N. 10086 


