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       Recebi o pedido, como última da linha de substituição nesta Comarca e Zona 

Eleitoral. 

 

      O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL propôs a presente Ação de 

Investigação Judicial Eleitoral em desfavor de JULIANA ARAÚJO VICENTE ROQUE, 
LUIZ HENRIQUE SANCHES LIMA, CLEITON ROQUE, TIAGO NIKSON ABATI, 
LEÔNCIO SALES SEREJO FILHO, CARLOS MAGNUM FERREIRA DE SÁ, EDVAN 
PEREIRA DE OLIVEIRA BASTOS, ORIDES BERTACCO JÚNIOR, OMEGENI RAMOS 
DA CRUZ, MICHEL JOSÉ BUENO PEDROSO, EDNA PRIMO COSTA, ODILON 
MAGELA LEAL RIOS, pela prática de abuso político nas eleições de 2016. 

 

Visa, em sede de tutela de urgência, a determinação da suspensão da 

diplomação dos representados JULIANA ROQUE e HENRIQUE SANCHES, aduzindo, em 

síntese, constar prova da prática do abuso, representadas por diálogos obtidos via 

aplicativo “Whatsapp”, sendo tais provas suficientes para caracterizar a verossimilhança 

do alegado (fummus boni iures) e que o perigo da demora fica consubstanciado pelo 

prazo exíguo para processamento da AIJE. Tece considerações acerca da existência de 

diversos litisconsortes e a gravidade dos fatos apresentados, bem como da necessidade 

de garantia processual, já que a assunção ao poder dos representados ocasionará 

ampliação dos “poderes eleitorais” do Deputado Cleiton Roque. 

 

É o breve relato. Decido. 
 

Trata-se Ação de Investigação Judicial Eleitoral na qual o Ministério Público 

alega que os representados incorreram em abuso de direito político, consistente na 

formação de grupo que visava intimidar pessoas ligadas às Coligações Partidárias e 
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campanha dos candidatos adversários, grupo este que teria agido com o uso de arma de 

fogo, campanas, abordagens ilícitas, bem como consultas a bancos de dados públicos do 

DETRAN, visando desequilibrar o pleito eleitoral e obter vantagem indevida à candidata 

JULIANA ROQUE e seu vice HENRIQUE SANCHES, que se sagraram vencedores do 

pleito eleitoral. 

 

De acordo com o art. 14, §9° da Constituição Federal, os dispositivos que 

ensejam a inelegibilidade devem sempre ser interpretados segundo sua finalidade 

expressa, que é proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do 

poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração 

direta ou indireta. 

 

Conforme destaca Marco Aurélio Belize Oliveira, “a própria noção de abuso de 

poder não é de imediata compreensão, fator que inegavelmente dificulta o próprio controle 

sobre os desvios e vícios no processo eleitoral”. Por sua vez, Emerson Garcia leciona que 

o abuso de poder é o “uso indevido ou exorbitante da aptidão para a prática de um ato, 

que pode apresentar-se inicialmente em conformidade ou desde a origem destoar do 

ordenamento jurídico”. 

 

Com efeito, conforme a jurisprudência do TSE, a ocorrência de conduta 

vedada só se materializa quando é caracterizado benefício a determinado ou 

determinados candidatos, provocando desequilíbrio na disputa. Se uma determinada 

conduta vedada é praticada, na mesma intensidade, por todos os candidatos, deixa a 

mesma conduta de ser considerada capaz de afetar a igualdade de oportunidades, fato 

que afasta a incidência dos artigos 73 e 78 da Lei de Eleições (AC TSE n. 16.122). 

 

Destaco que, de acordo com o TSE, o abuso de poder político caracteriza-se 

quando determinado agente público, valendo-se de sua condição funcional e em 

manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa eleitoral e a 

legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros. 
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Verifico que o Parquet visa, nesta análise liminar, a determinação da 

suspensão da diplomação de JULIANA ROQUE e HENRIQUE SANCHES, argumentando 

que houve abuso de poder político. 

 

Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil: 

 

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. 

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir 

a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. 

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

 

No caso dos autos, no que se refere à probabilidade do direito, constam nos 

autos diversas denúncias anônimas sobre abordagens “policiais” irregulares na véspera 

do pleito, suposta prática de compra de votos, com a  retirada de fotografia de títulos de 

eleitor (fls. 57/69), depredando-se veículos de outras coligações, bem como utilizando-se 

de intimidação. 

 

Insta destacar que à fl. 64 consta denúncia de Rejane de Assis Lima da 

Fonseca, indicando que “os cabos eleitorais da Juliana estão armados em vários carros: 

Amarok Branca, placa DHU 1111, Honda Civic Preto, placa MZY 4417, uno vermelho, gol 

vermelho (com o Dep. Cleiton Roque), Hilux Preta, placa NDP 8629 e Hilux prata, placa 

NCY 4589, ambas de Porto Velho”. 

 

Também consta à fl. 69 a denúncia de “Lílian”, que informou ter sido 

perseguida quando estava com outra pessoa, por dois policiais (civil e militar), de nomes 
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Leôncio e Magno, a mando do marido da candidata Juliana Roque, Deputado Cleiton 

Roque. Aqueles teriam tentado intimidá-las apontando arma de fogo, sendo que as 

eleitoras trabalham para o atual Prefeito, adversário político da Requerida. Os policiais 

teriam utilizado os carros de placa JWW 8983 (Corolla preto) e um Fox de placa NCG 

4539, na esquina Guarapes, próxima a casa da candidata Cassol. 

 

Consta às fls. 70/71 cópia do Diário Oficial do Estado, no qual publicou-se o 

ATO n. 2366/2015-SRH/P/ALE, que nomeou EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA BASTOS 

para exercer o cargo de Assessor Militar, a partir de 01/06/2015, e em sequência, às fls. 

72/73, a portaria n. 407/DP de 12/05/2016, transferindo o representado para o quadro 

especial dos militares do Estado de Rondônia, para exercer a função de natureza policial 

militar na Assessoria Militar da ALE/RO. Consta também à fl. 74 o ato n. 0514/2015-

SRH/P/ALE, o qual nomeia OMEGENI RAMOS DA CRUZ para exercer o cargo de 

provimento em comissão de Assistente Parlamentar no Gabinete do Deputado Cleiton 

Roque, a partir de 02/02/2015. 

 

Ainda, verifico que à fl. 328 consta Decreto no qual se nomeia EDNA PRIMO 

COSTA para exercer o cargo de Direção Superior de Chefe do CIRETRAN. 

 

Da mesma forma, à fl. 381 consta a Portaria n. 455/DP-2/AGR, de 27/04/2015, 

que transferiu os policias militares EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA BASTOS e ORIDES 

BERTACO JÚNIOR para a Assessoria Militar da ALE/RO, bem como o Ato n. 2367/2015-

SRH/P/ALE, que nomeou o policial ORIDES BERTACO JÚNIOR para o cargo de 

provimento em comissão de Assessor Militar, a partir de junho de 2015 (fl. 382). 

 

Constam igualmente depoimentos em inquérito da Polícia Federal que 

informam a existência de ligações anônimas à Polícia Militar sobre a ocorrência de 

intimidação a eleitores na véspera da eleição, realizada pelos policiais MAGNO, 

LEÔNCIO, EDVAN, BERTACO e ODILON, bem como o agente penitenciário MICHEL, 

todos com arma em punho, realizando revistas nos carros de terceiros, sob a alegação de 

que constaria material da campanha do adversário, em atividade típica de poder de 



 
PODER  JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 
09ª ZONA ELEITORAL – PIMENTA BUENO 

 
polícia estatal, bem como realizando “campanas” na residência da candidata Sheila 

Cassol, sendo que os referidos policiais trabalhariam para Cleiton e Juliana Roque (fls. 

79/93). 

 

Dentre estas provas, destaca-se o informe de inteligência n. 19/SI/2016 (fls. 

95/101) da Polícia Militar, que narra de forma cronológica os acontecimentos, 

demonstrando, ao menos nesta análise liminar, a existência de ação conjunta em prol da 

candidata eleita JULIANA ROQUE, com subvenção de seu cônjuge e deputado estadual 

CLEITON ROQUE, para realização de vigilância, intimidação e abordagem de terceiros 

vinculados à campanha política adversária. 

 

Da mesma forma, constam extratos do aplicativo “Whatsapp” que demonstram 

que teria havido, por parte de CLEITON ROQUE e JULIANA ROQUE, efetiva organização 

e chefia da operação, conforme se verifica de fls. 101. 

 

Neste mesmo sentido, o BOP n. 3918/2016 (fl. 107), BOP n. 3921/2016 (fls. 

108/110), BOP n. 3986/2016 (fls. 111/112), bem como a informação policial de fl. 114, na 

qual a Coordenadora Geral do Hospital Ana Neta declarou que “um homem chegou no 

Hospital dizendo se chamar EDILON e ser assessor do Deputado CLEITON ROQUE. 

Investido nessa posição, passou a invadir as instalações do referido hospital, porque 

estaria fazendo uma 'vistoria'. Dava sinais de ter algo embaixo da blusa e se portava 

como se estivesse armado. Recusou as vias de atendimento normal, e sua presença 
contaminou áreas restritas do Hospital que passaram a ser esterilizadas, gerando 

riscos e contratempos à equipe do estabelecimento”. 

 

É dos autos que o Policial Militar Carlos Magnum chegou a ser preso em 

flagrante na noite que antecedeu o pleito. De acordo com o que consta do auto de prisão 

em flagrante delito de CARLOS MAGNO FERREIRA DE SÁ (fls. 117/118), este 

encontrava-se na posse de um revólver, marca Rossi, calibre .38, special, cabo de 

borracha, bem como duas munições calibre .38 SPL, intactas (fl. 122). Conforme consta à 

fl. 372, foi informado pelo Comandante do Policiamento das Eleições da Polícia Militar que 
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em relação ao policial MAGNO constava “atestado da 2° Junta Médica n. 043/2016, o qual 

diz, entre outras: incapaz temporariamente para o serviço ativo da PMRO. OBS: suspenso 

do porte de armas de fogo por orientação médica, por vinte e oito dias, a partir de 

22/09/2016”. Dessa feita, o Policial estaria licenciado e impedido de portar armamento, 

por orientação médica. 

 

Outrossim, na operação Periecos, deflagrada pela Polícia Federal, foram 

apreendidos aparelhos celulares de LUCIMAR ROQUE (fl. 237), JULIANA ARAÚJO 

VICENTE ROQUE (fl. 238), CELSO BUENO DE SOUZA (fl. 239), RONEI LOPES 

PEDROSO (fl. 240), EDY FÁBIO ANTONIO RAMOS (fl. 241), LEÔNCIO SALES SEREJO 

FILHO (fl. 242), CARLOS MAGNUM PEREIRA DE SÁ (fl. 244), EDVAN PEREIRA DE 

OLIVEIRA BASTOS (fl. 245), MARIA CLEONICE DE ANDRADE SANTOS (fl. 246), 

ELISÂNGELA DE SOUZA PANCIER (fl. 300), ODILON MAGELA LEAL RISO (fl. 301), por 

meio de mandado de busca e apreensão autorizado pela Juíza Eleitoral (fls. 340/341). 

 

Dos referidos celulares foram extraídas mensagens via aplicativo “Whatsapp” 

que trazem indícios da atuação irregular da candidata eleita JULIANA e seu cônjuge, o 

Deputado Estadual CLEITON, para perseguir, intimidar e abordar pessoas envolvidas 

com a campanha de seu adversário.  A título de exemplo, à fl. 382 consta mensagem de 

“Cleiton Roque” nos seguintes termos: “pessoal, show de bola. Está bonito… temos mais 

50 horas de atenção” (30/09/2016 às 00:12), e em sequência, “Marcos PV” responde 

“deixa com a gente deputado” (fl. 383 – 30/09/2016 às 00:22), dentre outras mensagens. 

Constam inclusive fotos de “campanas” em praças públicas realizadas, conforme imagem 

de fl. 460. 

 

De acordo com a jurisprudência do TSE, a utilização de informação de banco 

de dados de acesso restrito da administração configura, em tese, a conduta vedada pelo 

art. 73, I da Lei das Eleições (Ac.-TSE, de 1º.9.2011, no RO nº 481883). Isso se verifica 

das mensagens compartilhadas em grupo, nas quais a representada EDNA, 

prevalecendo-se de sua função de Chefe do CIRETRAN, realiza consultas de placas para 

identificação e consequente abordagem. 
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Também menciono que nos autos constam informações da suposta venda de 

votos e captação ilícita de sufrágio, que podem também ter sido realizadas por meio de 

intimidação, conforme indícios existentes nos autos. Nesse caso, conforme jurisprudência 

do TSE, a infração não se configura apenas quando há intervenção pessoal e direta do 

candidato, sendo possível a caracterização quando for praticado por interposta pessoa 

com ligação íntima (cônjuge) com o candidato (Ac.-TSE, de 20.3.2014, no RO nº 717793; 

de 22.6.2010, no REspe nº 30274 e, de 27.4.2004, no REspe nº 21264). 

 

Portanto, ao menos nessa análise prévia e liminar, entendo que consta 

produção probatória suficiente para esta fase, que indicam a realização de práticas de 

intimidação, campana, abordagem “policial” irregular, realizadas de forma ilícita por 

pessoas diretamente vinculadas ao cônjuge de JULIANA ROQUE, o Deputado Estadual 

CLEITON ROQUE, bem como de outras pessoas vinculadas ao grupo, visando o 

desequilíbrio na realização das eleições. 

 

Em relação ao requisito do perigo da demora, verifico que o Parquet pleiteia a 

concessão de tutela inibitória, isto é, “aquela que tem por fim evitar a ocorrência de um 

ato contrário ao direito ou impedir a sua continuação. [...] Dá-se quando o ato contrário ao 

direito já ocorreu, mas seus efeitos concretos estão a se propagar” (DIDIER, Fredie. 

Curso de Direito Processual Civil, Ed. Juspodium, volume 02, 2015). Neste caso, a tutela 

provisória é analisado como tutela contra o ilícito, cabendo à parte demonstrar o risco de 

seu acontecimento, independentemente de culpa ou dano (art. 300 c/c art. 497, parágrafo 

único, NCPC). No caso em comento, além de se verificar a gravidade dos fatos narrados, 

que demandam reação imediata do Estado, verifica-se que em razão da pequena 

diferença que assegurou a vitória à representada JULIANA ROQUE e HENRIQUE 

SANCHES, caso demonstrada a realização dos atos referentes ao abuso de poder, sua 

diplomação poderá ser considerada irregular. 
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Quanto a irreversibilidade do pedido, verifico que este provimento jurisdicional 

não causará dano irreparável, e ainda, poderá ser revisto caso sejam apresentadas novas 

provas. 

 

Ante ao exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo Parquet, para determinar 

liminarmente a SUSPENSÃO da DIPLOMAÇÃO de JULIANA ARAÚJO VICENTE 

ROQUE e seu vice, LUIZ HENRIQUE SANCHES LIMA, nos termos do art. 400 do NCPC. 

 

Notifiquem-se os representados do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a 

segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereçam ampla defesa, juntada de documentos e rol de 

testemunhas. 

 

Defiro o pedido de apensamento formulado pelo Ministério Público. 

 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

 

Pimenta Bueno, quarta-feira, 16 de Novembro de 2016. 

 

 

 

Roberta Cristina Garcia Macedo 

Juíza Eleitoral em Substituição. 

 


