
 

Excelentíssima Senhora Juíza Titular da 35ª Zona Eleitoral 

de São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia.  

 

 

 

 

Processo: 0600559-78.2020.6.22.0035 

 

ALEXANDRE ELI CARAZAI, brasileiro, casado, portador da 

cédula de identidade de número 244.784, SSP/RO, inscrito no CPF 

sob o número 313.768.392-91, residente e domiciliado na linha 94, 

km 09, lado norte, Município de São Miguel do Guaporé, Estado de 

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

através de seu advogado constituído, DR. RONAN ALMEIDA DE 

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

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

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

São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia, apresentar:  



IMPUGNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARIDÁRIAS  

 

Em face de RONALDO DA MOTA VAZ, nascido no dia 

19/04/1976, advogado, natural de Santa Rosa de Goiás (GO), 

residente e domiciliado na Rua Massaranduba, número 2215, Praça 

Três Poderes, inscrito no CPF sob número 56336250210, CEP 76.932- 

000, na cidade de São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia, 

Brasil; e CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO, brasileiro, 

casado, agente político, portador do título de eleitor de número 

001283822305  e do CPF sob o número 32694660215, residente e 

domiciliado na Rua Castanheira, número 2335, CEP 76932000, 

centro, na cidade de São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia; 

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, 

inscrito no CNPJ sob o número 15.779.736/0001-87; representado 

por MARINO JOAO GALINA, brasileiro, casado, fazendeiro, 

portador do CPF de número 285.452.739-91; VALDECI ELIAS, 

brasileiro, servidor público, dirigente partidário, inscrito no  CPF sob 



o número 644.142.802-49; EDILSON CAVALCANTE 

PROCÓPIO, secretário-geral do MDB DA COMISSÃO 

PROVISÓRIA MUNICIPAL; FLAVIO JUNIOR DA SILVA 

CUNHA;,  CIDADANIA (23), inscrito no CNPJ: 37.118.066/0001-

90; PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO (PSDC), 

inscrito no CNPJ 15.811.799/0001-73; PARTIDO 

DEMOCRATICO TRABALHISTA (PDT), inscrito no CNPJ 

15.790.333/0001-39; PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO, 

inscrito no  CNPJ: 24.792.912/0001-01 e por último 

COLIGAÇÃO UNIDOS PARA CONTINUAR CRESCENDO”, 

podendo todos serem encontrados na Praça Três Poderes, centro, 

Bairro Cristo Rei, CEP: 76.932.000, São Miguel do Guaporé, Estado 

de Rondônia, pelo que expõe, fundamenta e, em seguida, requer: 

 

 

 DA TEMPESTIVIDADE 

 



Rildo Cassiano, chefe do Cartório 35ª Zona Eleitora, publicou o 

seguinte edital: “EDITAL DE ABERTURA DE PRAZO PARA 

IMPUGNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. Por 

ordem da Sra. REJANE DE SOUSA GONÇALVES FRACCARO, Juíza 

da 35ª Zona Eleitoral/RO - São Miguel do Guaporé/RO e 

Seringueiras/RO, FAÇO SABER, para os fins previstos no art. 56 e 

parágrafos da Resolução TSE n. 23.607/2019, que está aberto o prazo 

de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital no Diário de 

Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia 

(DJe/TRE-RO), para que qualquer partido político, candidato, 

coligação, Ministério Público ou outro interessado possam impugnar 

a presente prestação de contas de campanha, referente às Eleições de 

2020, apresentada pelo(s) candidato(s) em epígrafe. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o 

presente edital, que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico do 

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (DJe/TRE-RO). Eu, Rildo 

Cassiano, Chefe de Cartório da 35ª Zona Eleitoral, digitei e assino o 



presente, por ordem da autoridade judiciária. São Miguel do Guaporé 

- RO, 8 de janeiro de 2021, datado e assinado eletronicamente”.  

 

DA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL 

 

O prazo para apresentar a impugnação é de 03 (três). O edital foi 

publicado no dia 08/01/2021. O prazo na Justiça Eleitoral começa a 

contar no dia seguinte, ou seja, a partir do dia 09/01/2021. Essa é data 

da apresentação da impugnação. Portanto, tempestivamente a 

insurgência, devendo o juízo recebê-la, processá-la, dar andamento 

nos termos contidos na Resolução de número 23.607/2019, 

aplicando-se o rito célere, primeiramente notificando todos os 

requeridos a apresentarem contestação, caso queiram, no mesmo 

prazo, sob pena de revelia. Por se tratar matéria de direito, uma vez 

que o que se impugnação é praticamente uma série de fraudes 

cometidas pelos requeridos, os quais devem nortearem suas defesas 

quanto aos pontos questionados, uma vez que em relação às contas 



partidárias que deveriam ser promovidas em tempo hábil, não 

aconteceram, tornando-se, logicamente, revéis. Assim sendo, o juízo 

pode sim converter o julgamento no rito sumaríssimo, para a 

celeridade que o feito necessita.  

  

  

DA AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS 

PARCIAIS 

 

No dia 14/12/2020, o requerente protocolou no Juízo da 35ª Zona 

Eleitoral de São Miguel do Guaporé processo de número 0600559-

78.2020.6.22.0035, relacionado à prestação de contas eleitorais. Na 

oportunidade, disse o requerente: “O candidato Cornélio Duarte de 

Carvalho, CNPJ nº 38.517.471/0001-44 e CPF 326.946.602-15, 

concorrente ao cargo eletivo de prefeito pelo partido MDB, na 

unidade eleitoral São Miguel do Guaporé, apresenta neste ato sua 

prestação de contas final, gerada pelo Sistema de Prestação de 



Contas Eleitorais (SPCE) com número de controle 

000151100418RO1836652, referente às eleições de 2020, para fins de 

autuação pelo SPCE no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos 

termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101, da Resolução TSE 

nº 23.607/2019”.  

 

PRAZO PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

PARCIAIS 

 

O dia 25/10/2020, foi o fim do prazo para que candidatos e partidos 

políticos enviassem à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial 

referente às eleições municipais 2020, conforme previsto 

na Resolução TSE nº 23.627/2020, que instituiu o calendário das 

eleições 2020, em razão da pandemia de Covid-19.  

De acordo com o artigo 47, parágrafo 6º, da Resolução TSE nº 

https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2020/resolucao-no-23-627-de-13-de-agosto-de-2020
https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-607-de-17-de-dezembro-de-2019


23.607/2019, a não apresentação da prestação de contas parcial ou a 

sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de 

recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela 

Justiça Eleitoral, que será apreciada no julgamento da prestação de 

contas final. 

 

DA FRAUDE QUANTO À EXISTÊNCIA DE TRÊS CPFs EM 

NOME DO REQUERENTE 

 

No requerimento de prestação de contas apenas finais, o agente 

político Cornélio Duarte de Carvalho informou a existência do CPF de 

número 326.946.602-15. Há mais dois CPFs em nome do militante 

partidário: 326.946.606 e 654.204.972.04. O causídico, 

subscritor dessa peça de impugnação de prestação de contas, 

protocolou na Refeita Federal e na Policia Federal, em Ji-Paraná, 

sobre fraude de 03 (três) CPFs em nome do candidato eleito a prefeito 

reeleito, às eleições de 2020, no Município de São Miguel do Guaporé, 

https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-607-de-17-de-dezembro-de-2019


conforme provam documentos anexos.  Pelo site do TJ/RO, sistema 

PJe, 1º e 2º graus, existem inúmeras ações de improbidade 

administrativa promovidas pelo Ministério Público de Rondônia 

constando, no preâmbulo das exordias, o CPF de número 

326.946.606.15 A diferença do CPF informado pelo requerente na 

petição de prestação de contas finais está no nono dígito, o seja, um 

está inscrito com o número “2” e o outro com o número “6”. Dois 

processos, apenas, como meramente informativo, pois existem vários 

com número de CPF do prefeito com o dígito nono inscrito com “6”: 

7001742-22.2019.8.22.0022 e 7000942-91.2019.8.22.0022. O ex-

promotor público que atuava na comarca, doutor Jônatas 

Albuquerque Pires Rocha, utilizava o CPF de número 326.946.606.15 

para protocolar as inúmeras ações em face do atual prefeito de São 

Miguel do Guaporé. O promotor atual, doutor Felipe Magno Fonsêca, 

usa o CPF de número 326.946.602.15. Para sanar a dúvida, em 

relação à atuação da promotoria local nas ações conta o agente 

político, o peticionário encaminho requerimento ao procurador-geral 

do Ministério Público do Estado de Rondônia objetivando uma 



explicação sobre os motivos que levaram à justiça pública dessa 

comarca a propor ações contra o gestor municipal usando dois 

números de CPFs diferentes, conforme prova documento anexo.  

 

No dia 30/11/2018, o representante do Ministério Público de 

Rondônia protocolou no juízo de outro grau de jurisdição, ação 

de improbidade administrativa em face de Zenildo Pereira dos Santos 

e Cornélio Duarte de Carvalho, no feito autuado sob o número 

7003028-69.2018.8.22.0022, o advogado Izalteir Wirles de Menezes 

Miranda, procurador do segundo requerido, ao promover a defesa de 

seu constituinte, apontou o segundo CPF do prefeito de São Miguel 

do Guaporé, afirmando: “Cornélio Duarte de Carvalho, brasileiro, 

casado, Prefeito do Município de São Miguel do Guaporé, portador da 

cédula de identidade sob o número 229289435 SSP/RO, e inscrito no 

CPF/MF sob o número 326.946.606-15, telefone (69) 98473-3498, 

residente e domiciliado na Capitão Sílvio, número 1090, cidade e 

comarca de São Miguel do Guaporé, CEP 76.932-000, Estado de 



Rondônia, por seu advogado Izalteir Wirles de Menezes Miranda, 

inscrito na OAB/RO sob o n. 6.867, (procuração em anexo) com 

escritório profissional localizado na Rua Jaguaribe, n. 4.318, telefone: 

69 3442-1387, Centro, Cidade de Rolim de Moura, CEP 76.940-000, 

Estado de Rondônia, e-mail: adv.wirlesmiranda@gmail.com, onde 

recebe notificações e intimações, vem respeitosamente à presença de 

vossa excelência, em atenção do r. despacho de id: 23548956, com 

supedâneo no art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92”.  

 

Nos autos de número 0004022-47.2003.822.0022, referente a uma 

ação penal em face de Cornélio Duarte de Carvalho, o cartório 

distribuidor do juízo comum desta comarca expediu a seguinte 

certidão circunstanciada com a finalidade de atender requisições 

judiciais: “Nacionalidade; Brasileiro. Av. Capitão Silvio, nº 1090. 

C.E.P.: 78.970-000. Pessoa. Estado civil: casado. Cornélio Duarte de 

Carvalho Física: (120000564). Classificado como Nº Processo. 

Distribuído. Vara Infração: 03/12/2003 1ª Vara Criminal -Não 



informado Classe: Carta precatória (área criminal) Processo 

Distribuído por Sorteio 0004022-47.2003.822.0022: Réu 

inquérito: Origem: 024100002303. Juiz Federal da 2ª Vara da 

Seção Judiciária do Estado de Rondônia. OBJETO: Intimar, 

Cornélio Duarte Carvalho e a Dra. Neide Skalecki, da expedição da CP 

655/03, objetivando a inquirição da testemunha, Eduardo Guardiola 

Velloso. Autor: Ministério Público Federal: 10/12/2003. Carta 

precatória (área criminal). Carta precatória devolvida à comarca de 

origem. Trânsito Última fase: 10/12/2003 Carta precatória devolvida 

à comarca de origem. SAP2000/RO. Sistema de automação de 

processos. Válida por 30 (trinta) dias. Poder Judiciário. Comarca de 

São Miguel do Guaporé. Cartório distribuidor. O referido é verdade e 

dou fé. Dado e passado nesta cidade de José Dirceu Boeira São Miguel 

do Guaporé. São Miguel do Guaporé.  Obs: Foi encontrado 

homônimo da pessoa acima certificada. Oficial Distribuidor: 

15/09/2020 12:38:39”.  

 



 

O feito informado de número 0004022-47.2003.822.0022, está 

ligado a uma carta precatória de origem da 2ª Vara da Justiça Federal 

em Porto Velho, tendo como acusados as pessoas de Ângelo Fenali, 

ex-prefeito de São Miguel do Guaporé, cassado pelo TRE/RO, três 

meses antes de encerrar o seu mandato, que foi antecessor de Zenildo 

Pereira dos Santos, do qual Cornélio Duarte de Carvalho é seu 

sucessor e co-réu no processo de número 024100002303, origem 

Justiça Federal de Porto Velho.  No dia 28/04/2015, a 3ª Vara Cível 

de Ji-Paraná recebeu a carta precatória de número 0004217-

63.2015.822.0005 para ouvir uma testemunha do acusado 

Cornélio Duarte de Carvalho, à época, defendido pelo advogado 

Admir Teixeira, atualmente patrono do agente político nesses autos 

de prestação de contas. No dia 12/06/2015, Edson Yukishigue 

Sassamoto, juiz titular da 3ª Vara Civil de Ji-Paraná, proferiu o 

seguinte despacho sobre o caso em comento: “Para cumprimento do 

ato deprecado, designo o dia 07 de agosto de 2015, às 9 horas, para 

oitiva da testemunha. Intimem-se a testemunha indicada, para 



comparecer à audiência acima designada, que realizar-se-á na Sala de 

Audiências da 3ª Vara Cível, nesta Comarca, a fim de prestar 

depoimento, advertindo-a de que deixando de comparecer, sem 

motivo justificado, sua conduta acarretará condução coercitiva e 

crime de desobediência, respondendo, ainda, pelas despesas do 

adiamento. Oficie-se ao Juízo deprecante. Intime-se o MP. Sirva a 

presente decisão como mandado de intimação. Testemunha a ser 

intimada: GLACIELI CRISTINA DA SILVA, solteira, funcionária 

pública, residente na rua Imburana, 1133, bairro Jorge Teixeira, Ji-

Paraná. Intime-se. Ji-Paraná”. No dia 10/08/2015, a carta precatória 

foi devolvida à origem.  

 

OUTRO PROCESSO COM O NÚMERO DO SEGUNDO CPF 

DE CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO  

 

Trata-se dos autos de número 7002776-66.2018.8.22.0022, 

referente à servidora pública Marlene Lazari Pereira Bezerra, onde a 



justiça pública menciona também o segundo número de CPF do chefe 

do poder executivo de São Miguel do Guaporé. Além desses 02 (dois) 

requeridos, constam outros, a saber: MUNICÍPIO DE SÃO 

MIGUEL DO GUAPORÉ/RO, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Avenida Maracatiara, n.º 1490, Centro, São 

Miguel do Guaporé, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.855.167/0001-77, 

representado por seu Prefeito CORNÉLIO DUARTE DE 

CARVALHO, brasileiro, casado, nascido em 14/04/1965, filho de 

José Aparecido de Carvalho e Laurinda Aparecida de Carvalho, 

portador da CI/RG n. 229289435 SSP/RO, inscrito no CPF sob o n. 

326.946.606-15, residente e domiciliado na Avenida Capitão Sílvio, 

n. 1090, bairro Cristo Rei, em São Miguel do Guaporé-RO; 

CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO, brasileiro, casado, 

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

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

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

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

São Miguel do Guaporé-RO. OSIEL XAVIER DA GAMA, 



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

no ano de 2018, filho de Izahaque Claudino da Gama e Emília Xavier 

da Gama, portador da CI/RG n. 608822 SSP/RO, inscrito no CPF sob 

o n. 599.414.302-25, residente e domiciliado na Linha 82, Km 6, Lado 

Sul, Zona Rural, em São Miguel do Guaporé-RO. IZAIAS LOPES 

DA SILVA TEIXEIRA, brasileiro, secretário municipal de educação 

no ano de 2013, filho de José Lopes Teixeira e Ivanete Maria da Silva, 

portador da CI/RG n. 507785 SSP/RO, inscrito no CPF sob o n. 

469.055.452-87, residente e domiciliado na Rua Guaporé, n. 2371, em 

São Miguel do Guaporé-RO. GILMAR RAMOS DOS SANTOS, 

brasileiro, secretário municipal de educação nos anos de 2013 e 2014, 

filho de Dionísio Batista Pinheiro e Rozalina Ramos Pinheiro, 

portador da CI/RG n. 503.286 SSP/RO, inscrito no CPF sob o n. 

658.486.912-15, residente e domiciliado na Linha 98, Km 05, Lado 

Sul, Zona Rural, em São Miguel do Guaporé-RO. SCHARLA 

CRISTINA R. PEREIRA, brasileira, secretária municipal de 

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

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



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

RO, telefone (69) 984986692”.  

 

DAS FRAUDES NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES PARA 

FINS ELEITORAIS  

 

Lamentavelmente, o juízo eleitoral não deu muita importância para a 

correta forma de expedição de certidões negativas para fins eleitorais. 

O peticionário analisou todos os processos de registro de candidatura, 

porém em nenhum deles se exigiu que as certidões para fins eleitorais 

sejam aquelas previstas na Resolução de número 23.624, de 

13/08/2020, da qual promoveu ajustes normativos nas resoluções 

aplicáveis às eleições municipais de 2020, em cumprimento ao 

estabelecido pela Emenda Constitucional de número 107, de 

02/07/2020, promulgada em razão do cenário excepcional 



decorrente da pandemia da Covid-19. O texto da resolução 

compila normas dispostas na Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 

9.096/1995), na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), no Código 

Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), na Lei de Inelegibilidades (Lei 

Complementar nº 64/1990) e na Constituição Federal, entre outras. 

Consta da Resolução TSE nº 23.609/2019, por exemplo, a exigência 

de que somente partidos políticos regularmente registrados na 

Justiça Eleitoral há pelo menos seis meses podem registrar 

candidatos à eleição. Da mesma maneira, a norma limita a 

formação de coligações de legendas às candidaturas para 

cargos majoritários, ou seja, para prefeito e vice-prefeito. A 

resolução também fixa de 20 de julho a 5 de agosto o período para a 

realização das convenções partidárias para a escolha dos candidatos, 

bem como dispõe sobre as regras para a organização das convenções 

e para a elaboração de suas respectivas atas. A nacionalidade 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4737.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp64.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp64.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o 

alistamento e o domicílio na respectiva circunscrição eleitoral há 

pelo menos seis meses, a filiação partidária por igual período de 

tempo – candidaturas avulsas são expressamente vedadas – e a idade 

mínima estabelecida para o cargo eletivo são as condições de 

elegibilidade apontadas pela resolução. Para que a Justiça Eleitoral 

aprecie e julgue um pedido de registro de candidatura, ele deve vir 

acompanhado do Demonstrativo de Regularidade dos Atos 

Partidários (DRAP), que é o documento que atesta a realização da 

convenção partidária e a escolha de um determinado candidato. Além 

do DRAP, também devem ser apresentados o Requerimento de 

Registro de Candidatura (RRC) e o Requerimento de Registro de 

Candidatura Individual (RRCI). Esses documentos são gerados pelo 

Sistema de Registro de Candidaturas (CANDEX) da Justiça Eleitoral 

e precisam ser assinados pelo respectivo dirigente partidário 



com jurisdição no município. Junto do Requerimento de 

Registro de Candidatura, o candidato ainda deve apresentar a sua 

declaração de bens, a cópia de seu documento de identificação, 

certidões criminais para fins eleitorais, prova de alfabetização 

e de desincompatibilização de cargo ou função pública, se for 

o caso, e as propostas que defende. Nesse momento, o candidato 

também escolhe o número e o nome pelo qual quer ser identificado 

na urna eletrônica. Esse nome poderá ser o seu nome de registro civil 

ou parte dele, ou ainda um apelido, desde que não estabeleça dúvida 

sobre a sua identidade e não seja ofensivo, ridículo ou irreverente. A 

foto que o identificará na urna eletrônica também deve ser 

apresentada.”.  

 

QUAL É O OBJETO DO PROCESSO E QUE PÉ ELE ESTÁ?  

 



Todo advogado militante está habituado de ouvir a seguinte frase: 

qual é o objeto do processo e que pé ele está? Destacam-se duas 

palavras nessa pergunta: objeto e pé. O primeiro significa que tipo de 

processo. O segundo representa a fase do processo. É esse tipo de 

certidão para fins eleitorais que é admitida. Diferentes delas, as 

candidaturas são indeferidas conforme se vê pela ementa seguinte: 

“ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM 

TRÂMITE. JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º 

GRAU. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE OBJETO E 

PÉ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. O candidato não 

apresentou certidão de objeto e pé relativa de processo que tramita 

na Justiça Estadual de 1º grau (comarca de Imperatriz), detectado 

em consulta realizada pelo Ministério Público Eleitoral no sistema 

de consulta processual do Tribunal de Justiça do Estado do 



Maranhão, apesar de regularmente intimado. 2. A ausência da 

certidão de objeto e pé, impede a Justiça Eleitoral de examinar a 

satisfação das condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade 

referentes ao requerente, ensejando, assim, o indeferimento do 

registro da candidatura. Decisão. Sob a presidência do 

excelentíssimo desembargador Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, 

acordam os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, 

por unanimidade, indeferir o registro de candidatura, nos 

termos do voto do Juiz Relator. São Luís, 11 de setembro de 2018”.  

 

PREFEITO E VICE APRESENTARAM CERTIDÕES 

MANIPULADAS  

 

Os agentes políticos Cornélio Duarte de Carvalho e Ronaldo da Mota 

Vaz não apresentaram as certidões para fins eleitorais corretas, que 



são aquelas chamadas de OBJETO e PÉ, que também 

denominada certidão narrativa. Trata-se de um documento oficial 

sobre o objeto do processo e em que "pé" (fase do trâmite) ele está. 

Tal certidão é expedida pelo cartório judicial da vara em que tramita 

ou tramitou a ação, ou seja, a unidade administrativa que dá apoio 

ao juiz que está julgando ou julgou a causa, e contém um breve 

resumo do processo (natureza da ação, partes, principais atos 

praticados, movimentação, intimações das partes e a fase processual, 

isto é, a situação atual do processo), permitindo que alguém que não 

consultou os autos tenha informação a respeito dos atos já praticados. 

Está implicitamente prevista na Constituição Federal, em seu artigo 

5. °, XXXIV, "b", da Constituição Federal e geralmente é usada como 

meio oficial de comprovar o andamento processual para clientes, 

investidores e usuários de informação gerencial. É também chamada 

de certidão de fatos, certidão explicativa, certidão de esclarecimento, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_(direito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juiz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autos


certidão de breve relato ou certidão narrativa. A certidão deve conter: 

número do processo; nome das partes; data da distribuição; Valor da 

ação; objeto da ação”. 

 

CERTIDÕES APRESENTADAS POR CORNÉLIO DUARTE 

DE CARVALHO 

 

O peticionário esteve recentemente na sede do fórum da comarca de 

São Miguel do Guaporé e solicitou, por escrito, certidão para fins 

eleitorais que versam sobre objeto e pé, as quais foram gentilmente 

fornecidas pela responsável do cartório distribuidor. Em anexo, os 

documentos comprovando o requerimento e a certidão constando 

uma série de processo que Cornélio Duarte de Carvalho responde no 

juízo genérico dessa comarca. As certidões que o então candidato 

postulante ao cargo de prefeito às eleições de 2020 juntou no processo 



de registro de candidaturas são todas manipuladas, ou seja, sem 

previsão legal e mesmo assim o seu pedido de disputar a campanha 

eleitoral foi deferido pelo juízo, mesmo havendo impugnação, 

inclusive sobre o tema em comento, o que será relembrado no tocante 

ao agente político Ronaldo da Mota Vaz, vice-prefeito, na chapa 

majoritária vencedora do processo eleitoral finalizado no dia da 

votação, ocorrido no dia 15/11/2020.  

 

DO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS 

PARTIDÁRIOS  

 

No 15/09/2020, às 23:23, Marino João Galina, inscrito no título 

eleitoral de número 001292022313, protocolou no Juízo da 35ª Zona 

Eleitoral de São Miguel do Guaporé, processo de número 0600053-

05.2020.6.22.0035, versando sobre demonstrativo de regularidade 



de atos partidários, do qual descreve como presidente de partido 

político coligado, sendo um dos responsáveis pela coligação 

denominada de “UNIDOS PARA CONTINUAR CRESCENDO”, 

integrada pelos partidos MDB, CIDADANIA, MDB, PDT, DC, PSD, 

mencionado que Cornélio Duarte de Carvalho foi escolhido em 

convenção para ser o candidato a prefeito e Ronaldo da Mota Vaz  

como vice-prefeito às eleições de 2020 no Município de São Miguel 

do Guaporé.  

 

DA ATA DA CONVENÇÃO DO MDB 

 

Na ata da convenção municipal do MDB, realizada no dia 

13/09/2020, às 08:00 horas, no endereço localizado Juscelino 

Kubistchek, número 1725, Bairro Planalto, São Miguel do Guaporé, o 

presidente da coligação, senhor Marino João Galina que foi feita a 



verificação da presença de filiados do MDB  “suficientes” para a 

escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, 

consignando, ainda, a proporcional de vagas com o mínimo de 30% e 

o máximo de 70% para cada sexo, das candidaturas que efetivamente 

seriam lançadas, porém não informou quanto à exigência da 

presença, no mínimo, de 20% de filiados do MDB na 

convenção para convalidar o ato partidário. Frisou os nomes 

dos partidos que integrariam a coligação, os quais foram 

recepcionados os seguintes: PDT, DC, PSD e CIDADANIA. Também 

não pontuou que a legislação eleitoral exige que o partido 

que for participar de uma campanha eleitoral, precisa estar 

regularizado há seis meses antes das eleições.  

 

LISTA DOS CANDIDATOS A VEREADOR 

 



O presidente da coligação subscrevente da ata partidária consignou a 

lista de candidatos a vereador que concorreria às eleições de 2020, a 

saber: Alessandra Marcelo Da Silva, nº 15111, nome da urna: 

Alessandra da Fanfara; Celma Mezabarba Silva, nº 15106, nome da 

urna: Celma do Lebrão; Devair De Freitas, nº 15123, nome da urna: 

Devair da Saúde; Édenes Da Silva Ganga, nº 15222, nome da urna: 

Baiano do Planalto; José Sidney Pinheiro, nº 15000, nome da urna: 

Sidney Eletrecista; Liomar Henkert, nº 15911, nome da urna: Liomar 

da 11; Mario Cezar Gomes Ferreira, nº 15610, nome da urna: Nenezão 

da Câmara; Rosilane de Paula, nº 15429, nome da urna: Rose de 

Paula; Samara da Silva Cardoso Farias, nº 15555, nome da urna: 

Samara do Evaldo e Sebastião Nesio de Campos, nº 15333, nome da 

urna: Tião das Panelas. Por fim, a convenção aprovou o nome de 

Valdecir Elias como tesoureiro da coligação partidária, representando 



o MDB, do qual é filiado, conforme prova documento extraído do site 

do TSE e TRE/RO. 

 

DO NÚMERO DE FILIADOS DO MDB 

 

Como dito anteriormente, a ata da convenção partidária, não 

registrou a presença de quantos filiados do MDB estiveram presentes 

no evento político, do qual foram escolhidos os candidatos a prefeito, 

vice-prefeito e vereadores que participaram das eleições de 2020 pelo 

maior partido do Estado de Rondônia, presidido, a nível regional, por 

Lúcio Antônio Mosquini, deputado federal, que teve suas contas de 

campanha eleitoral de 2018 reprovadas pelo TRE/RO e confirmadas 

pelo TSE, que reprovou as contas do MDB do Estado de Rondônia, 

referente aos exercícios de 2014 e 2018, conforme informa o site da 

maior corte da justiça especializa eleitoral brasileira. De acordo com 



o site do TSE, o partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), 

no município de São Miguel do Guaporé, tem 322 filiados, através de 

levantamento feito no dia 16/04/2020. Porém, na lista há nomes de 

pessoas que já se desligaram da agremiação partidária, como se vê a 

seguir:  

CELITA MARIA RIBEIRO DE 
OLIVEIRA 

004127772330 03/03/1995 Regular   

CELINE ALVES DE 
CARVALHO 

017452322356 04/04/2020 Regular   

CARLOS AGOSTINHO 
JUSTINIANO 

006716342321 13/02/1995 Excluído 21/11/2009  

CARLIRO KESTER BRANDE 006155452364 01/04/2016 Cancelado  16/04/2020 

CAMILLA CRISTINA DA SILVA 012308142356 19/02/2020 Regular   

CAIO KLISMAMN OLIVEIRA 
FERREIRA 

016953622321 17/09/2015 Regular   

BOANESIO MUNARIN 004580502380 05/03/1995 Regular   

BERENICE PEREIRA VARAO 006925842372 30/03/1992 Regular   

BENITO JOAO MUNARIN 004580602356 10/09/1991 Regular   

BENEVENATO GHEDIN 001283192372 10/09/1991 Excluído 21/11/2009 13/08/2004 

BENEDITO CAETANO 
RIBEIRO 

009409742321 10/02/2020 Cancelado  16/04/2020 

BENEDITO BUK 014784392348 04/04/2020 Regular   



BARBARA PIOVESAN BALEM 003900752348 10/09/1991 Regular   

AVANILDO BARBOSA DE 
SOUZA 

001283082313 15/12/1995 Regular   

ATAIDE PINHEIRO DE 
CASTRO 

004127082305 27/09/2011 Cancelado  15/10/2019 

ARLINDO DE OLIVEIRA 012649932275 30/05/1990 Excluído 21/11/2009  

ARILSON VALERIO DA SILVA 005888362305 27/04/2015 Cancelado  16/04/2020 

ARILSON VALERIO DA SILVA 005888362305 05/10/2007 Cancelado  15/10/2019 

APARECIDO WILSON 
REZENDE VIANA 

006687762380 01/10/2007 Cancelado  15/10/2019 

APARECIDA STEFANINI DE 
FREITAS 

004043192372 26/02/1988 Regular   

ANTONIO VAPIS 001282672305 11/03/1992 Regular   

ANTONIO HONORIO DE 
OLIVEIRA 

001282392356 10/09/1991 Cancelado  15/10/2019 

ANTONIO HILARIO DA SILVA 004582972372 10/04/2003 Regular   

ANTONIO HENRIQUE DA 
SILVA 

004209202364 13/02/1995 Excluído 10/07/2014  

ANTONIO DE MORAES 
BARBOZA 

017086691880 15/11/1995 Cancelado   

ANTONIO ALVES DE MOURA 
NETO 

003734412321 13/11/1987 Excluído 21/11/2009  

ANTONIA NUNES DE 
OLIVEIRA 

005630392380 17/03/1995 Cancelado  04/01/2010 

ANGELO BOFF 003977362364 21/05/1997 Cancelado   

ANGELA APARECIDA 
ZAMPIVA DA SILVA 

005875052364 13/10/2009 Regular   

ANDERSON JOAQUIM DE 
SOUZA 

013518662364 07/10/2011 Cancelado  15/10/2019 

ANA MARIA DA SILVA ALVES 014523300620 22/02/1990 Excluído 21/11/2009  



ANA MARIA DA CRUZ SILVA 
DE MELO 

004582812305 03/03/1995 Regular   

AMARILDO GOMES 
FERREIRA 

005214612305 02/04/1992 Cancelado  16/04/2020 

ALTEVIR DA SILVA 001281702348 10/09/1991 Regular   

ALEXSANDRO DIAS DOS 
SANTOS 

012116332356 27/09/2003 Regular   

ALEX SANDRO DO 
NASCIMENTO 

009509592330 07/10/2011 Cancelado  16/04/2020 

ALESSIO LUIZ MAFAL 003956002380 10/09/1991 Regular   

ALESSANDRA MARCELO DA 
SILVA 

011561932399 04/04/2020 Regular   

ALDENORA PRUDENCIO DA 
SILVA 

000663992399 02/09/1980 Excluído 21/11/2009  

ALDENIR SOARES DE 
SOUZA 

000040032372 28/09/2007 Cancelado   

ALDENIR SOARES DE 
SOUZA 

000040032372 28/09/2007 Regular   

ALDENIR SOARES DE 
SOUZA 

000040032372 30/09/1999 Cancelado 21/11/2009  

AIRTON BRANTL PENTEADO 002637892380 28/09/2007 Regular   

AIRTON BRANTL PENTEADO 002637892380 28/09/2007 Excluído 21/11/2009  

ADRIANA ALVES RIBEIRO 
DOMINGUES 

011201352356 23/02/2007 Regular   

ADILSON PICOLI 006623282305 07/10/2011 Cancelado  16/04/2020 

ADEMIR TAVARES TEIXEIRA 010724832348 04/04/2020 Regular   

ADEMIR PETER 005787192305 07/10/2011 Cancelado  15/10/2019 

ADEMIR MOREIRA COSTA 004039392348 29/09/1995 Excluído 07/11/2011 20/09/2011 

ADELAR LIMANA 004688262305 28/09/2007 Cancelado  15/10/2019 



ELVIS EDUARDO BOROVIEC 
FERREIRA 

015606332330 07/10/2011 Cancelado  16/04/2020 

ELIZIA DOS SANTOS DE 
OLIVEIRA 

010009912348 03/09/2010 Regular   

ELIZABETE DUTRA DE 
AZEVEDO 

009407882305 07/05/1998 Excluído 21/11/2009  

ELIS KARINE BOROVIEC 
FERREIRA 

015605952372 07/10/2011 Cancelado  16/04/2020 

ELIEZER EUGENIO PEREIRA 008126702348 29/03/2016 Regular   

ELIAS RUTSATZ 002592682313 31/08/1980 Excluído 21/11/2009  

ELENICE WESPHAL ZUMAK 012045752364 02/10/2007 Regular   

ELCI PADILHA 004291722372 10/09/2003 Cancelado  15/10/2019 

EGNOBALDO FERREIRA 
SANTANA 

064311360183 11/03/1988 Regular   

EDSON PEREIRA DOS 
SANTOS 

009006752330 26/05/1997 Cancelado  15/10/2019 

EDSON FERREIRA JORDÃO 009186852399 10/02/2020 Regular   

EDMILSON TOLEDO DE 
ARAUJO 

003851892330 01/10/2015 Regular   

EDINEY DA SILVA GANGA 007817532330 04/04/2020 Regular   

EDILSON CAVALCANTE 
PROCÓPIO 

006427862330 04/04/2020 Regular   

EDILSON CAVALCANTE 
PROCÓPIO 

006427862330 28/09/2003 Cancelado  15/10/2019 

DOMINGOS ORBEN 008232442305 02/10/1997 Cancelado 21/11/2009 15/10/2019 

DOMINGOS DOS SANTOS 
BEZERRA 

010702912313 25/08/2003 Regular   

DOMINGAS APARECIDA 
PASCHOATO 

003987242380 03/03/1988 Regular   

DOLORES DA SILVA 
ANASTACIO 

003987172356 21/12/1987 Regular   



DJALMA MARTINELLI NETO 245020210175 18/03/2016 Regular   

DIRCI BALEM 001284322305 10/09/1991 Regular   

DIEGO ROMERITO MOISES 014783292305 02/10/2007 Excluído 07/11/2011  

DIEGO LUCAS MOURA 
MOREIRA 

015225052348 17/09/2015 Regular   

DIEGO FERNANDES ALVES 013339422372 28/09/2007 Regular   

DEVAIR DE FREITAS 006927202330 10/02/2020 Regular   

DENIZE MOURA DA SILVA 012882162305 11/08/2007 Desfilado   

DELMIR BALEN 001284112380 10/09/1991 Excluído 21/11/2009  

DEISY MARA NERI SANTANA 
SOUZA 

012864432399 04/04/2020 Regular   

DAVI PEREIRA 006259832399 05/03/2003 Excluído 21/11/2009  

DANIELE TURCHATO 
RAMIREZ 

070308260680 28/09/2007 Regular   

DANIELE CRISTINA DE 
OLIVEIRA 

012892672305 09/05/2016 Regular   

DALVA MATTOS 
RODRIGUES DE MELO 

006428312321 15/03/1995 Cancelado  16/04/2020 

DALILA MODESTO DA LUZ 012038582305 07/10/2011 Regular   

CORNÉLIO DUARTE DE 
CARVALHO 

001283822305 12/04/2003 Cancelado  25/09/2005 

CORNELIO DUARTE DE 
CARVALHO 

001283822305 10/02/2020 Regular   

CLEVER CELSO CAETANO 017642701813 13/10/2009 Desfilado   

CLENIR BERNADETE VAZ DE 
LIMA 

001283702372 28/09/2007 Regular   

CLEBER DE ALMEIDA 008125912305 13/02/1995 Cancelado  07/10/2011 



CLAUMIRDIS GOMES 
MOISÉS 

001283672372 28/09/2007 Excluído 07/11/2011  

CLAUDIO ROBERTO 
MARCONDES FERREIRA 

003902402348 02/10/2007 Regular   

CLAUDIO GOMES DA SILVA 007015902399 27/09/2011 Cancelado   

CLAUDINO ANTONIO DE 
SOUZA 

003337442380 20/10/1997 Cancelado  01/02/2006 

CLAUDEVANIA APARECIDA 
DE SOUZA 

009011942330 07/10/2011 Regular   

CLAUDECIR STEFANINI 004045712380 26/02/1988 Regular   

CLAILDO JOSÉ FERREIRA 000139332658 02/04/1992 Regular   

CEZAR AUGUSTO REZER 088189570400 18/07/1903 Excluído 21/11/2009  

CEZAR AUGUSTO REZER 088189570400 18/07/2007 Excluído 21/11/2009  

CEZAR AUGUSTO REZER 088189570400 18/07/2003 Excluído 21/11/2009  

CENIRO GOMES DA SILVA 001283542356 15/09/2003 Cancelado  15/10/2019 

CELMA MEZABARBA SILVA 006155622364 10/02/2020 Regular   

LUCILA DANTAS DE MELO 004703442380 12/03/1995 Regular   

LUCIA HELENA MORENO 
MALDONADO 

186112730141 26/09/2011 Cancelado  16/04/2020 

LUCAS FERREIRA ARAUJO 015789792399 01/10/2015 Regular   

LUCAS DOS SANTOS 
GASPARIN 

017671712305 04/04/2020 Regular   

LIOMAR HENKERT 003346472313 04/04/2020 Regular   

LIOMAR HENKERT 003346472313 31/03/1992 Cancelado  09/05/2011 

LEONILDA PIRES DE 
OLIVEIRA 

005728202372 17/11/2009 Regular   



LEOMAR RAASCH 004308572330 21/05/1997 Excluído 21/11/2009 01/02/2006 

LEANDRO LOMBARDI 012207802321 08/09/2007 Regular   

LAURO FRANCISCO GARCIA 005639062399 15/03/1995 Regular   

KATIA MARIA FERREIRA 006414812380 07/05/1997 Excluído 21/11/2009  

JUSTINIANO ALVES DE 
OLIVEIRA 

004307932330 12/04/2003 Cancelado  15/10/2019 

JUSSARA TERESINHA 
DARTORA 

005639072372 15/03/1995 Regular   

JURACI DE LABIS LOPES 008129542313 22/09/1995 Regular   

JOÃO HONORIO DE 
OLIVEIRA 

001287652364 10/09/1991 Regular   

JOÃO FRANCO DE MORAIS 003999932399 16/03/1988 Regular   

JOÃO FRANCISCO LOPES 008171012372 06/08/2003 Excluído 21/11/2009  

JOÃO APARECIDO DA 
COSTA 

006420482364 28/09/2007 Regular   

JOSÉ NATAL DE MELO 001288852372 12/04/2003 Regular   

JOSEMAR ALVES DE SOUZA 007805562305 20/09/2011 Regular   

JOSE SIDNEY PINHEIRO 003297582364 04/04/2020 Cancelado  01/12/2020 

JOSE SERGIO DE ARRUDA 003164922364 04/10/2007 Regular   

JOSE SERGIO DE ARRUDA 003164922364 19/10/1997 Cancelado  01/02/2006 

JOSE NEUTASCIO 
TEIXEIRADO REIS 

005844982330 19/10/1997 Regular   

JOSE NELSON MULLER 009509082399 08/02/1996 Excluído 21/11/2009 01/02/2006 

JOSE NELSON MULLER 009509082399 07/10/2011 Regular   



JOSE MIRANDA MOTA 003864532372 10/04/1981 Cancelado  15/10/2019 

JOSE EVANDRO DE MORAIS 001273322399 10/09/1997 Cancelado  01/02/2006 

JOSE EVANDRO DE MORAIS 001273322399 04/10/2007 Excluído 21/11/2009  

JOSE DOS SANTOS DE 
PAULA 

006626902348 04/04/2020 Regular   

JOSE COMPERTINO 
OLIVEIRA CARDOSO 

004674822305 30/03/1992 Regular   

JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA 009424202321 04/04/2020 Regular   

JOSE CAETANO DE SOUZA 003965572305 29/09/1999 Cancelado  16/10/2015 

JOSE AVELAR DE 
CARVALHO 

008109152305 13/12/1995 Regular   

JOSE APARECIDO DA SILVA 004002542372 13/09/2011 Regular   

JOSE ANDRE CARDOSO 010626502364 28/09/2007 Excluído 21/11/2009  

JORGE SALAZAR DE 
FREITAS 

004001962364 12/11/1987 Cancelado  23/12/2009 

JORGE MOUZA 003016172305 29/09/1995 Excluído 21/11/2009  

JORGE LOURENCO DA 
SILVA 

005741832313 04/10/2007 Excluído 21/11/2009  

JORACI MARAN 004703662399 15/03/1995 Desfilado   

JOELMA ALVES DE 
OLIVEIRA 

005633232305 11/03/1992 Regular   

JOAQUIM FERREIRA DA 
SILVA NETO 

002622742321 29/03/2016 Regular   

JOAQUIM DELFINO FILHO 001287922330 23/04/2003 Cancelado  01/02/2006 

JOAO RICARTE TEIXEIRA 003860742348 19/10/1997 Excluído 24/10/2011 06/10/2011 

JOAO PAULO DE OLIVEIRA 010715752348 28/09/2007 Cancelado  14/12/2009 



JOAO LUIZ MENEGATT 025788600949 24/08/2006 Cancelado  03/12/2007 

JESUINO LIMA DOS SANTOS 009173602399 06/09/1996 Excluído 21/11/2009  

JESSE MENEZES 
CAMPANHARO 

011599692330 07/10/2011 Regular   

JEFFERSON TIAGO DE LIMA 
LOPES 

074311080655 12/04/2011 Regular   

JAZIEL CORREIA DE 
OLIVEIRA 

004583052313 11/03/1992 Cancelado  02/04/2008 

OBADIAS LEMOS DE LIMA 001292972380 11/03/1992 Regular   

NOEL FERREIRA TENORIO 007480782348 22/04/1996 Cancelado   

NIVEA CAETANO RIBEIRO 010712152313 10/02/2020 Regular   

NILSON FERNANDES 
CANGUSSU 

003893112313 13/04/2003 Regular   

NILL ANDERSON 
CARAGNATTO DE MORAIS 

015789632321 17/09/2015 Regular   

NEUTON ANTONIO ZANATTA 003211532330 29/09/1999 Regular   

NERESI TEREZINHA SEBOLD 
SCALABRIM 

058200310620 30/09/1999 Regular   

NELSON MEDRADO DOS 
SANTOS 

001292712348 19/10/1997 Excluído 21/11/2009  

NELSON FERNANDES 006418732321 08/02/1996 Cancelado  01/02/2006 

MÔNICA NOVO LOPES 015790682313 07/10/2011 Regular   

MIRACI APARECIDA NOVAIS 006418672380 05/11/2009 Cancelado  15/10/2019 

MILDA PEREIRA ESSY DE 
SOUZA 

008135952399 28/09/2015 Regular   

MIGUEL LUIZ NUNES 004268212305 10/02/2020 Regular   

MIGUEL DA SILVA MEIRA 006416492372 09/06/1995 Excluído 21/11/2009  



MAURO RAFAEL GARCIA 013518872399 22/09/2007 Regular   

MAURO BARBOSA GOMES 004908582399 18/06/1983 Desfilado   

MAURO APARECIDO 
POLLETINI 

003891002330 05/03/2010 Cancelado   

MAURI DE OLIVEIRA 003971262305 10/05/1995 Excluído 21/11/2009  

MAURA RUSSINI 008144662348 10/04/2003 Excluído 21/11/2009  

MARTA ALVES 008170932321 13/10/1997 Regular   

MARLENE LAZARI PEREIRA 
BEZERRA 

005576521902 28/09/2007 Excluído 21/11/2009 20/07/2011 

MARLENE FERREIRA DE 
ARAUJO 

005183422313 01/10/2015 Regular   

MARLENE ALVES DA SILVA 006998262372 06/09/1997 Excluído 21/11/2009  

MARIOFIM DA SILVA 010570491473 22/09/1985 Cancelado 21/11/2009  

MARIO CEZAR GOMES 
FERREIRA 

005633192321 05/10/2007 Regular   

MARINO JOAO GALINA 001292022313 11/03/1992 Regular   

MARIANA NASCIMENTO 
NOGUEIRA CANDIDO 
MARTINELLI 

245034350183 02/05/2016 Regular   

MARIA SERLI LOPES 006424652313 24/03/2016 Regular   

MARIA RITA ANDRADE DA 
SILVA 

001291762399 10/04/2003 Regular   

MARIA MASSOCATTO 001291622399 11/03/1992 Cancelado  15/10/2019 

MARIA LUCIA DOS SANTOS 
SILVA 

024087400680 20/02/1981 Excluído 21/11/2009  

MARIA IZABEL ROSA 007014932372 14/04/2011 Regular   

MARIA IRENE DE SOUZA 000676092380 15/06/2003 Regular   



MARIA DO CARMO GULARTE 003147502399 08/02/1996 Regular   

MARIA APARECIDA PEREIRA 005640492305 11/03/1992 Regular   

MARIA APARECIDA CORREA 001290662356 01/10/1991 Excluído 21/11/2009  

MARIA AMBROSIA BATISTA 004581392330 11/03/1992 Excluído 07/11/2011  

MARIA ALVES DA 
CONCEIÇÃO OLIVEIRA 

001290632305 11/03/1992 Cancelado  23/05/2005 

MARCOS ANTONIO 
FERREIRA 

005460772380 28/09/2007 Regular   

MARCOS ANDRE MUNARIN 005626562305 03/03/1995 Regular   

MARCIO LEIDE LEITE 
MACEDO 

012311041996 01/10/2007 Regular   

MARCIO JOSE BOFF 009173702364 28/09/2007 Excluído 15/12/2011  

MARCIA APARECIDA 
BARBOSA 

004136762348 02/10/2007 Regular   

MANOEL ALVES MARTINS 007814172380 13/11/1995 Excluído 21/11/2009  

MALU EVILLIN VIANA DE 
SOUZA 

014123602364 17/09/2015 Regular   

MAICOL DHEKSON 
POLLETINI 

009178022330 05/03/2010 Regular   

LUZIA DA SILVA LOURES 036755720698 13/06/1985 Excluído 21/11/2009  

LUIZA INES DE OLIVEIRA 
SILVA 

011627782364 11/04/2001 Regular   

LUIZ PASCHOATO 006155122305 02/02/1987 Cancelado   

LUIZ MASSARO MATSUL 003327992305 30/06/1995 Regular   

ZILMA AUGUSTA DA SILVA 
DELFINO 

001296132321 02/04/1992 Regular   

ZENIR TURAZI MUNARIN 005626572399 12/09/1995 Regular   



WILMAR STEFANINI DA 
SILVA 

010704312305 16/03/2016 Cancelado  16/04/2020 

WERIKA RIBEIRO NUNES 
OISHI 

015787982321 10/02/2020 Regular   

WENI CICERO DOS REIS 006919632348 26/09/2011 Regular   

WALTER OISHI 012801862305 10/02/2020 Regular   

WALMIR FIGUEREDO DE 
MENDONÇA 

001499482330 30/09/2005 Regular   

VITORIO LEITE 002228502356 11/04/2003 Cancelado  15/10/2019 

VITORINO GOMES DOS 
SANTOS 

003954182380 11/03/1992 Regular   

VICTOR VALERIO DA SILVA 004123112356 13/05/1992 Regular   

VERA LUCIA ALVES 
FERREIRA 

006418572305 10/02/2020 Regular   

VANIR MARIA POLINI 
MOREIRA 

004122822380 10/10/1991 Regular   

VANIA PISTORE 009509652380 19/08/1996 Excluído 21/11/2009  

VANDERLEIA QUEIROGA DA 
CRUZ 

010714632348 04/10/2011 Cancelado  15/10/2019 

VALSILEIA ALVES 006417532313 16/09/2003 Regular   

VALDIR DA SILVA 004015562380 27/05/1987 Regular   

VALDECI ELIAS 006150832372 13/02/2020 Regular   

VALCIR NICOLAU 001295262380 11/03/1992 Regular   

UAGMARC DE OLIVEIRA 
CARVALHO 

013957862348 06/10/2011 Regular   

THIAGO DE OLIVEIRA ALVES 210686090108 27/09/2011 Regular   

TEREZINHA APARECIDA DE 
MELLO 

002468392356 14/01/1988 Excluído 21/11/2009  



TAVORA FAGUNDES DA 
SILVA 

003154082348 07/09/1995 Cancelado   

 

LISTA DE FILIADOS DO DC, PARTIDO DO VICE-PREFEITO 

  

Na lista de filiados do partido DC, do vice-prefeito eleito, o advogado 

Ronaldo da Mota Vaz, consta uma filiação partidária que chama a 

atenção, qual seja, de Ronan Almeida de Araújo, subscritor dessa peça 

de impugnação de contas partidárias, do qual nunca autorizou a 

existência de seu nome como membro do DC. O último levantamento 

realizado no dia 16/04/2020, aponta a existência de 174 filiados ao 

DC no Município de São Miguel do Guaporé. Alguns nomes foram 

excluídos. Veja a seguir a lista completa:  

ERALDO DE ALMEIDA 009018722372 06/10/2011 Regular   

ENOQUE LEITE 005744442305 07/10/2011 Regular   

ENILDO ALVES MARTINS 010130142348 07/11/2011 Regular   



ELVIS EDUARDO BOROVIEC 
FERREIRA 

015606332330 04/04/2020 Regular   

ELTON FLORESTE DE 
SOUZA 

004667532305 11/04/2011 Cancelado  15/10/2019 

ELIS KARINE BOROVIEC 
FERREIRA 

015605952372 04/04/2020 Regular   

ELI ARAUJO DE SOUSA 007455482380 05/04/2011 Regular   

ELCI PADILHA 004291722372 18/05/2015 Cancelado  15/10/2019 

ELAINE MARQUES DA SILVA 009172192305 04/10/2007 Cancelado  04/01/2010 

ELAINE MARQUES DA SILVA 009172192305 07/04/2011 Regular   

EDVANIO DA SILVA LEMOS 015787312313 30/07/2011 Regular   

EDVALDO DE ALMEIDA 008127562356 07/10/2011 Cancelado  16/04/2020 

EDUALDO DE OLIVEIRA 
SILVA 

009008762348 18/05/2015 Regular   

EDSON GONCALVES DA 
ROCHA 

018611071490 04/10/2007 Regular   

EDSON FERREIRA JORDÃO 009186852399 30/09/2011 Cancelado  16/04/2020 

EDMILSON TOLEDO DE 
ARAUJO 

003851892330 01/04/2015 Cancelado  15/10/2019 

EDMILSON TOLEDO DE 
ARAUJO 

003851892330 07/10/2011 Cancelado  12/12/2011 

EDILANIA PETERS 013954122313 08/09/2011 Regular   

DIOGO DIONE CHIODI DE 
SOUZA 

014737532313 29/09/2015 Cancelado  16/04/2020 

DIEGO DA SILVA SANTOS 014358802380 04/10/2007 Regular   

DERCY MARTINS DOS 
SANTOS 

015914591937 04/10/2007 Cancelado  16/04/2020 

DENISE WESTPHAL 015132182380 02/10/2011 Regular   



DAVI D MORETTI MOLOCY 009177832330 12/06/2007 Regular   

CRISTIANO DA SILVA LIMA 013955322321 29/09/2015 Regular   

CRISTIANE DO 
NASCIMENTO 

012038102356 05/10/2011 Regular   

CLODOALDO FRANCISCO 
DINIZ 

011120712313 07/10/2011 Desfilado   

CLEIDE AGOSTINHO 
JUSTINIANO 

009936312399 22/09/2015 Regular   

CLEBER DE ALMEIDA 008125912305 07/10/2011 Cancelado  16/04/2020 

CLAUDEMIR GONCALVES 
LISBOA 

005739982356 03/04/2011 Cancelado  15/10/2019 

CLAIR APARECIDA DA SILVA 009171482372 28/09/2011 Regular   

CARLA PATRICIA DE 
OLIVEIRA SCORPIONE 

014502762330 27/08/2011 Regular   

ARI MARQUETTI 040488310647 04/04/2020 Regular   

APARECIDO JOSE DE 
SOUZA 

010706182364 07/10/2011 Regular   

ANTONIO MARCOS DA ROSA 009157632380 23/09/2011 Regular   

ANTONIO DOS SANTOS 
SOARES 

013953282313 06/04/2011 Regular   

ANEZIA PEREIRA DA SILVA 006271032305 08/04/2011 Regular   

ANDRE LUIZ MARQUES 060058400647 04/10/2007 Desfilado   

ANA LUCIA MENDES DA 
SILVA 

012038512321 08/09/2011 Regular   

AMARILDO GOMES 
FERREIRA 

005214612305 04/04/2020 Regular   

ALEXANDRE ELI CARAZAI 004989182305 01/04/2013 Cancelado  15/10/2019 

ALEXANDRE CÂNDIDO 
FERREIRA 

014923332356 13/07/2011 Regular   



ALEX SANDRO DO 
NASCIMENTO 

009509592330 04/04/2020 Regular   

ALEX GORZA 016232522364 08/09/2011 Regular   

ALAIR GORZA 003172072348 07/10/2011 Desfilado   

AILTON FERREIRA DA SILVA 013336882364 05/10/2011 Regular   

AGUINALDO ROSA 006269172364 05/03/2012 Regular   

ADRIANA RODRIGUES DE 
ALMEIDA SOUSA 

011805112305 05/04/2011 Regular   

ADILSON INACIO PAULINO 009177592305 16/09/2011 Regular   

ADEMILSON MARTINS DA 
SILVA MATEUS 

010967952380 01/10/2007 Cancelado  29/02/2008 

ADALBERTO FRANCISCO DE 
LUNA 

008236522364 22/12/2014 Cancelado  16/04/2020 

LEANDRO GERALDO DO 
NASCIMENTO 

013165472305 04/04/2020 Regular   

LEANDRO FRANCISCO DE 
OLIVEIRA 

003923832356 07/10/2011 Regular   

LAUDEMIR SALVADOR 
MARCAL 

020837931430 13/05/2011 Regular   

KEILE PAULA DOS ANJOS 
GOMES 

014049732321 28/08/2007 Regular   

JOÃO GUERINO RAMIRES 
BONDEZAN 

012124612330 04/10/2007 Excluído 21/11/2009  

JOÃO GUERINO RAMIRES 
BONDEZAN 

012124612330 07/04/2011 Regular   

JOÃO BRAS DE MEIRAS 002942692305 14/06/2014 Regular   

JOSÉ VICENTE DE MELO 006919712356 05/04/2011 Cancelado  15/10/2019 

JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS 
FILHO 

005735992380 13/05/2011 Cancelado  15/10/2019 

JOSÉ BELIZÁRIO DE MOURA 003862332305 04/10/2007 Regular   



JOSE LOPES DO 
NASCIMENTO 

009996262356 12/06/2007 Regular   

JOSE INACIO DE MELO 004257182399 01/04/2015 Cancelado  15/10/2019 

JOSE INACIO DE MELO 004257182399 05/03/2012 Cancelado  15/10/2019 

JOSE CAETANO DE SOUZA 003965572305 22/09/2015 Regular   

JOSE ANDRE CARDOSO 010626502364 13/07/2011 Cancelado  02/12/2013 

JOSE ANDRE CARDOSO 010626502364 01/04/2016 Cancelado  16/04/2020 

JONACIR DE SOUZA 010006982321 21/09/2011 Regular   

JOCIMAR DE ALMEIDA 006418472330 06/10/2011 Regular   

JOBENALDO TOMAZ DO 
NASCIMENTO 

009509112399 04/10/2007 Cancelado  15/10/2019 

JOAO RICARTE TEIXEIRA 003860742348 07/10/2011 Regular   

JOANA VENTURINI MENDES 
RODRIGUES 

012123132372 14/04/2010 Cancelado  31/01/2018 

JERONISSO DE ARAUJO 003912222313 07/04/2011 Regular   

JERONISSO DE ARAUJO 003912222313 04/10/2007 Excluído 21/11/2009  

JEFERSON BRENER DA 
ROCHA 

017114792399 22/09/2015 Cancelado  15/10/2019 

JEAN PAULO VIANA DE 
SOUZA 

009169052399 12/06/2007 Excluído 21/11/2009  

JEAN PAULO VIANA DE 
SOUZA 

009169052399 07/04/2011 Cancelado  15/10/2019 

JAZIEL CORREIA DE 
OLIVEIRA 

004583052313 04/10/2007 Cancelado  02/04/2008 

JAZIEL CORREIA DE 
OLIVEIRA 

004583052313 14/04/2011 Cancelado  16/04/2020 

JANE ARAUJO DE SOUZA 
PEREIRA 

004098132372 09/05/2011 Regular   



JAIRO ALVES DE ALMEIDA 009409222305 04/10/2007 Regular   

JAIME DELCI PURPER 001287162380 22/09/2015 Regular   

IZAURA VIANA DOS SANTOS 009498262356 13/04/1999 Regular   

IZAIR LUCIO 002381422372 04/10/2007 Cancelado  16/04/2020 

IVONE DE SOUZA 005635522372 21/09/2015 Cancelado  28/03/2019 

ITAMAR LOUSADA DE 
ALMENDANE 

004479882321 01/04/2015 Cancelado  11/03/2020 

HUMBERTO ALVES DA LUZ 004978402348 07/10/2011 Regular   

GISLAINE LANDVOIGT 
OLIVEIRA 

015332162305 22/12/2014 Desfilado   

GILMAR GONCALVES DE 
BRITO 

009419102313 04/10/2007 Excluído 21/11/2009  

GILMAR GONCALVES DE 
BRITO 

009419102313 04/04/2011 Cancelado  16/04/2020 

GIBEAO SOARES DE 
ARAUJO 

009168412399 25/05/2011 Cancelado  15/10/2019 

GERALDO FERREIRA SILVA 009406982305 23/09/2011 Regular   

GENIVALDO MARTINS DA 
SILVA 

011597112399 22/12/2014 Cancelado  15/10/2019 

GENIVALDO FERREIRA 
ROCHA 

011631632356 28/09/2015 Cancelado  27/02/2020 

FERNANDA NASCIMENTO 
NOGUEIRA CANDIDO REIS 
DE ALMEIDA 

017622081953 04/04/2020 Regular   

EVA VENTURINI MENDES 010703582364 09/04/2010 Cancelado  15/01/2018 

EUDES PINHEIRO DE SOUZA 003255742330 07/10/2011 Regular   

ESQUERINA DOS SANTOS 
MATEUS 

009975382313 29/06/2011 Regular   

ESMERALDO JOSE DOS 
SANTOS 

008488811996 04/08/2011 Regular   



ESIO BARBOSA DA SILVA 009007642348 18/07/2011 Regular   

ERCILIO GOMES DA SILVA 008750662313 07/10/2011 Regular   

ROSANA CAMPANA FARIAS 
DA SILVA 

014502202380 05/10/2011 Regular   

RONALDO GONCALVES DO 
NASCIMENTO 

009996452313 14/04/2010 Cancelado  15/01/2018 

RONALDO DA MOTA VAZ 007996792399 04/04/2020 Regular   

RONALD DOS SANTOS 010351042330 05/10/2013 Regular   

RODRIGO DA SILVA 
BERNARDES 

012045382313 07/10/2011 Regular   

ROBSON DOS SANTOS 
SILVA 

015413592348 06/10/2011 Regular   

RENATO FLORESTE DA 
SILVA 

006577032321 30/06/2011 Regular   

RENATO DE MELO MOURA 005829662364 04/10/2007 Regular   

REINALDO RODRIGUES DA 
SILVA 

009422632330 01/10/2007 Cancelado  25/08/2010 

RAQUEL DOS SANTOS 
MATEUS 

011265582321 01/10/2007 Cancelado  25/08/2010 

PEDRO RICARTE DA SILVA 008230692321 28/06/2011 Regular   

PAULO SERGIO PEREIRA DE 
OLIVEIRA 

006920122380 27/08/2011 Regular   

PAULO DE SOUZA 014126382399 28/01/2014 Regular   

PAULO DE SOUZA 014126382399 06/10/2011 Cancelado  02/12/2013 

PAULO CESAR SCORPIONE 008244682356 27/08/2011 Regular   

PAULO ALVES DA SILVA 008172672364 03/10/2011 Regular   

PATRICK WELLYNGTHON 
CARATIN 

014898242313 03/10/2011 Regular   



ORILDO FERREIRA DOS 
SANTOS 

003150662364 04/04/2020 Regular   

ONOFRE JOSE DO 
NASCIMENTO 

009174442330 04/10/2007 Regular   

NEURA ANSILAGO 
CARAGNATTO 

004584742305 07/10/2011 Regular   

NATALINO PEREIRA DOS 
SANTOS 

014657102348 02/05/2011 Regular   

MIGUEL MENDES LEAL 003942382348 28/01/2014 Regular   

MIGUEL MENDES LEAL 003942382348 03/04/2012 Cancelado  08/06/2012 

MAXSUEL SOARES 
PRUDENCIO 

012914412305 20/07/2011 Regular   

MAURILZA DARCI ALVES 008091542348 05/10/2011 Regular   

MATUSALEM FLAVIO 
CARDOSO 

004112782348 29/09/2015 Regular   

MARLUCE APARECIDA 
FUQUETO CONCEIÇÃO 

014925412399 25/07/2011 Regular   

MARLENE FERREIRA DE 
ARAUJO 

005183422313 07/10/2011 Cancelado  16/04/2020 

MARIANA MENDES DA SILVA 010218912321 05/10/2007 Excluído 21/11/2009  

MARIA LUCIA FERREIRA 
SANTANA DA CRUZ 

004581782348 04/10/2007 Regular   

MARIA DE FATIMA 
VENTURINI MENDES 

003933732330 03/04/2012 Regular   

MARIA APARECIDA DA SILVA 
DE ALMEIDA 

008126042364 07/10/2011 Cancelado  16/04/2020 

MARCOS DOS SANTOS 009407672372 28/04/2011 Regular   

MARCOS DA SILVA 
HENRIQUE 

008552292305 29/06/2011 Cancelado  16/04/2020 

MARCELA DE OLIVEIRA 
SANTOS 

010714782321 25/07/2011 Regular   

MANOEL GOMES DA SILVA 009420592321 22/09/2015 Regular   



MANOEL FRANCISCO DOS 
SANTOS 

006235572330 12/06/2007 Cancelado  04/01/2010 

MANOEL ALVES MARTINS 007814172380 13/04/2011 Regular   

LUIZ PEREIRA DA SILVA 002559392305 07/10/2011 Cancelado  07/02/2020 

LUIZ PEREIRA DA SILVA 003165632399 12/06/2007 Regular   

LUIZ HENRIQUE BARBOSA 
RAMOS 

303708510141 02/05/2011 Regular   

LUIZ GNOATTO 004309942348 25/05/2011 Regular   

LUIZ CARLOS DA SILVA 009390872313 08/04/2011 Desfilado   

LUCIENE APARECIDA ALVES 
CARNEIRO CARAZAI 

006280692321 16/09/2011 Cancelado  13/03/2015 

LOURDES DOS SANTOS 
BARBOSA 

000814352305 04/10/2007 Cancelado  15/10/2019 

LOURDES DOS SANTOS 
BARBOSA 

000814352305 07/04/2011 Desfilado   

LIOMAR HENKERT 003346472313 04/04/2011 Cancelado  15/10/2019 

LIDIONETA DOS SANTOS 
MATEUS DA SILVA 

013941312330 01/10/2007 Regular   

LEONARDO SOARES DA 
SILVA 

011599032305 12/04/2011 Regular   

LEANDRO MIRANDA DE 
ABREU 

014923032330 02/05/2011 Regular   

ZENEIDE OLIVEIRA SANTOS 
GNOATTO 

003954902305 06/10/2011 Regular   

ZELI ANTUNES TEIXEIRA 010253942372 03/10/2003 Regular   

WELINGTON MARCOS DE 
ASSIS 

014198982330 11/11/2011 Cancelado  15/10/2019 

WALTAIR DE ALMEIDA 006418792313 07/10/2011 Regular   

VASTI LORETT WESTPHAL 008602202348 20/09/1999 Regular   



VASCONCELOS CAMPOS 
BRAZ 

005626652305 04/10/2007 Cancelado  04/01/2010 

VANILDA MESSIAS 010718192321 11/04/2011 Cancelado  16/04/2020 

VALMÍ FERREIRA DOS 
SANTOS 

009982822356 14/04/1999 Regular   

VALDINEI BARBOSA 000711142348 07/10/2011 Desfilado   

VALDEMIR DA SILVA VIVIAN 008740552305 30/06/2011 Cancelado   

VALDECI RODRIGUES DE 
SOUZA 

008171142399 04/04/2011 Regular   

VALDECI HENKERT 009006772305 10/07/2011 Regular   

THIAGO HENRIQUE MATARA 010952832372 03/10/2001 Cancelado  15/10/2019 

SONIA BOROVIEC 005638722305 04/04/2020 Regular   

SIMONE DA SILVA SANTOS 
CARDOSO 

019308411988 04/10/2007 Regular   

SILVIA JULIA DA SILVA 011116172305 08/09/2011 Desfilado   

SILVANIR BARROS GLORIA 008902762330 05/04/2011 Regular   

SILVANETE PEREIRA DE 
ASSIS 

009500032305 28/09/2005 Regular   

SILVANA APARECIDA 
CANHIN SILVA 

012662292313 05/10/2011 Cancelado  16/04/2020 

SERGIO MERLO CORREIA 009424052399 11/04/2011 Regular   

SEBASTIÃO COSTA 
CARNEIRO 

003217532313 07/04/2011 Cancelado  16/04/2020 

SEBASTIAO RICARTE DA 
SILVA 

006950872364 12/06/2007 Regular   

ROSELI SOUZA ESPIRITO 
SANTO SILVA 

013517992364 06/04/2011 Regular   

ROSANGELA MARTINS DA 
SILVA ALMEIDA 

008132222348 07/10/2011 Cancelado  16/04/2020 



 

QUESTIONAMENTO DE UM “FILIADO” DO PT DE SÃO 

MIGUEL DO GUAPORÉ 

 

Obviamente, não se trata de impugnar contas partidárias ligadas ao 

PT de São Miguel do Guaporé. Porém, deve-se fazer uma ressalva 

quanto à filiação partidária de Jônatas Albuquerque Pires Rocha, ex-

promotor público nessa comarca até o final de 2018, hoje atuando no 

município de Espigão Doeste. Impossível um nome igual ao do 

promotor nesse município, razão pela qual não tenho nenhum receito 

de afirmar sua filiação partidária ao PT, que foi feita no dia 

23/08/2001, através do título de eleitor de número 020346151686, 

em situação regular. Registra-se que promotor público não pode ser 

filiado a nenhum partido político, até porque o seu trabalho consiste 

de atuar como fiscal da lei em processos eleitorais de forma imparcial.  



 

DA SITUAÇÃO DE “REGULARIDADE” DO PARTIDO DC  

 

Chamado de Democracia Cristã, que a nível nacional é presidido pelo 

eterno candidato a presidente da República, José Maria Eymael, com 

sede na Avenida Padre Pereira de Andrade, 758. Jardim Boaçava. São 

Paulo/SP CEP: 05469-900 Telefone: (11) 3023.2727, fax: (61) 

3225.1427. Endereço internet: www.democraciacrista.org.br 

Email: secretaria@democraciacrista.org.br. No Estado de Rondônia, 

é presidido por Edgar Nilo Tonial, mais conhecido como “Edgar do 

Boi”, que foi vice-prefeito de Hildon Chaves, prefeito reeleito de Porto 

Velho, filiado ao PSDB, criado pelos tucanos paulistas e mineiros. O 

secretário do DC é o senhor Clodoaldo Andrade; o tesoureiro é 

Clebson Feitosa da Silva, sendo que a sede do partido está situada na 

Rua Quintino Bocaiuva,1126, Olaria Porto Velho-RO, 76.801-240 

http://www.psdc.org.br/
mailto:secretaria@psdc.org.br


telefones 69) 98414-2881; (69) 3221-7231; (69)99981-2727; (69) 

99402-2727, endereço edgardoboi@hotmail.com; 

andradeclodoaldo@gmail.com. No município de São Miguel do 

Guaporé, o DC é presidido Amarildo Gomes Ferreira, pelo período de 

01/09/2020 a 01/04/2021. A sede do partido está localizada na Rua 

Dom Bosco, 2230, centro, centro, CEP 76.932.000, inscrito no CNPJ 

sob o número 15.811.799/0001- 73, telefones: (69) 99975-2286; (69) 

99975-2286 e-mail: amarildo_first@hotmail.com, São Miguel do 

Guaporé, Estado de Rondônia. O secretário-geral do DC é o vice-

prefeito eleito desse município, o advogado Ronaldo da Mota Vaz, 

para o período de 01/09/2020 a 01/04/2021. Jaime Delci Purper é 

primeiro vice-presidente; Ari Marquetti, segundo vice-presidente; 

Sebastião Ricarte da Silva, terceiro vice-presidente; Izair Lucio, 

quarto vice-presidente; Alex Sandro do Nascimento, primeiro 

secretário; Jairo Alves de Almeida, segundo; Elis Karine Boroviec 

mailto:andradeclodoaldo@gmail.com
mailto:amarildo_first@hotmail.com


Ferreira, terceiro secretário; Orildo Ferreira dos Santos, tesoureiro-

geral; Leandro Geraldo do Nascimento, primeiro tesoureiro; José 

Caetano de Souza, segundo tesoureiro; Sonia Boroviec, presidente 

mulher; e Ekvis Eduardo Boroviec Ferreira, presidente jovem.  

 

MANIFESTAÇÃO DO PROMOTOR ELEITORAL SOBRE A 

“REGULARIDADE” PARTIDÁRIA DO DC 

 

No dia 09/10/2020, Felipe Magno Silva Fonsêca, promotor público 

eleitoral na comarca de São Miguel do Guaporé, emitiu o seu parecer 

a respeito do pedido de impugnação do registro da candidatura, nos 

autos do processo de número 0600053-05.2020.6.22.003, referente 

ao agente político Ronaldo da Mota Vaz, que postulou a vaga como 

vice-prefeito pelo DC. Disse o representante da justiça pública sobre 

o postulado: “Trata-se de pedido de registro de candidatura 



apresentado por RONALDO DA MOTA VAZ, a concorrer ao cargo de 

Vice-Prefeito pela COLIGAÇÃO UNIDOS PARA CONTINUAR 

CRESCENDO, integrada pelos partidos MOVIMENTO 

DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB, CIDADANIA, 

DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, DEMOCRACIA CRISTÃ – 

DC e PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD, de São Miguel do 

Guaporé/RO, em relação às eleições municipais que ocorrerão, em 

primeiro turno, no dia 15/11/2020. Dentre os documentos 

colacionados pelo candidato nos autos, constam o (i) Requerimento 

de Registro de Candidatura; (ii) declarações de bens; (iii) documentos 

pessoais; (iv) comprovante de escolaridade; e (v) certidões negativas. 

O nacional ALEXANDRE ELI CARAZAI apresentou Impugnação de 

Registro de Candidatura no presente feito e juntou documentos 

comprobatórios. Consta a certidão do cartório eleitoral, na qual foi 

concedido o prazo de 07 (sete) dias para o candidato apresentar 

contestação à impugnação, nos termos do art. 41, da Resolução do 

TSE nº 23.609/2019. O candidato apresentou contestação. Tem-se a 

decisão indeferindo o pedido de prova testemunhal formulado pelas 



partes e determinando vista ao órgão ministerial para parecer no 

prazo de 02 (dois) dias, nos termos art. 43, §3º, da Resolução nº 

23.609/19. Assim estando, vieram os autos ao Ministério Público 

Eleitoral para parecer. É o sucinto relatório. II – DO 

INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE 

CANDIDATURA ALEXANDRE ELI CARAZAI apresentou 

Impugnação ao Registro de Candidatura do candidato a vice-prefeito 

RONALDO DA MOTA VAZ, alegando que este é inelegível, nos termos 

do art. 1º, inc. I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/1990, em 

razão da suposta condenação nos autos do processo nº 04716/15, que 

tramitou no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, bem como 

suscitou que o PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ – DC que compõe 

a COLIGAÇÃO UNIDOS PARA CONTINUAR CRESCENDO 

encontra-se como “inapto” nos dados da Receita Federal. Por sua vez, 

em sede de contestação, o candidato RONALDO DA MOTA VAZ 

limitou-se a alegar que não foi condenado no processo nº 04716/15, 

oportunidade na qual juntou o Acórdão para comprovar o alegado. Ao 

final, requereu a improcedência da impugnação e a condenação 



solidária do impugnante, ALEXANDRE ELI CARAZAI, e do seu 

advogado, RONAN ALMEIDA DE ARAÚJO, em litigância de má-fé, 

bem assim pela intimação do Parquet para intentar ação criminal em 

desfavor deles, em razão da prática dos crimes eleitorais previstos no 

art. 25, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, e art. 324 

do Código Eleitoral. Pois bem. O processo nº 04716/15 trata de 

Fiscalização de Atos e Contratos instaurado para apurar eventuais 

irregularidades nos pagamentos realizados pelo Consórcio Público 

Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia - 

CIMCERO à empresa Rondônia Ambiental S.A, no período 

compreendido entre os anos de 2015 e 2017, envolvendo alguns 

responsáveis, dentre eles, o candidato RONALDO DA MOTA VAZ, o 

qual, à época, exercia o cargo de Diretor Executivo. Vê-se que o objeto 

do processo administrativo citado acima não versa sobre julgamento 

de conta irregular insanável que configure ato doloso de improbidade 

administrativa, a qual seria a causa da inelegibilidade disposta no art. 

1º, inc. I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 

1990, por parte do candidato impugnado, como falaciosamente 



apontado pelo impugnante. Isto porque, como bem esclarecido no 

relatório de análise técnica, restou apurado que o impugnado agiu de 

boa-fé quando realizou os pagamentos para empresas sem as 

certidões negativas exigidas na Lei nº 8.666/93, de tal sorte que o 

corpo técnico da Auditoria de Controle Externo do TCE opinou por 

afastar a irregularidade imputada a RONALDO DA MOTA VAZ, por 

ausência de culpabilidade. Analisando detidamente os argumentos de 

defesa apresentados entende-se que assiste razão ao jurisdicionado, 

em primeiro lugar porque, como exposto alhures, a ausência de CND 

Trabalhistas não poderia ser impedimento para a retenção indevida 

dos pagamentos a que fazia jus a empresa Rondônia Gestão 

Ambiental S/A pelos serviços efetivamente prestados ao CIMCERO, 

conforme decisão desfavorável em Mandado de Segurança (Processo 

n. 7004177-25.2016.8.22.0005 – Comarca de Ji-Paraná), em segundo 

lugar, verifica-se que aquele agente público agiu embasado. Somado 

a isso, o Procurador do Ministério Público de Contas, diante da não 

configuração da irregularidade noticiada, igualmente opinou pelo 

acolhimento da conclusão apresentada e da proposta de 



encaminhamento elaborada pelo corpo técnico do Tribunal, no 

sentido de proceder à extinção do feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 478, I, do Código de Processo Civil c/c os arts. 40 e 99-

A, da Lei Complementar nº 154/96, o que fundamentou as razões do 

voto do relator no Acórdão (documento em anexo), de tal forma que 

os Conselheiros do TCE decidiram por extinguir o feito, com 

resolução de mérito, sem aplicação de qualquer sanção aos 

responsáveis. À vista do apresentado, constata-se que o candidato 

RONALDO DA MOTA VAZ não foi condenado a qualquer sanção ou 

teve as contas julgadas irregulares, tampouco houve reconhecimento 

de ato doloso de improbidade administrativa ou de dano ao erário 

pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, afastando, assim, a 

incidência de qualquer das hipóteses de inelegibilidade elencadas na 

Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. Noutro giro, quanto 

ao argumento de impugnação de que o PARTIDO DEMOCRACIA 

CRISTÃ – DC encontra-se como inapto nos dados da Receita 

manifestações técnicas da comissão de fiscalização contratual e do 

órgão de controle interno que atestaram a regularidade das despesas 



e dos documentos exigidos legalmente (certidões negativas), assim 

não teria ele outra conduta diversa além de autorizar o pagamento na 

forma que o fez, agindo neste caso de boa-fé, o que afasta a sua 

culpabilidade. Portanto, a presente irregularidade imputada ao 

Senhor Ronaldo da Mota Vaz deve ser excluída por ausência de 

culpabilidade. Extinguir, por conseguinte, o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 478, I, do Código de 

Processo Civil c/c os arts. 40 e 99-A, da Lei Complementar n. 154/96, 

em razão de que comprovada a ausência das condições de habilitação 

e qualificação no curso dos Contratos com as empresas Nova Era 

Indústria de Mineralização Ltda. - CNPJ nº. 01.351.573/0001-22 e 

Rondônia Gestão Ambiental S.A. (Sociedade de Propósito Específico 

SPE) - CNPJ nº. 12.710.479/0001-39, portanto, caracterizada 

ilegalidade, no entanto, deixo de aplicar qualquer sanção, tendo em 

vista que a irregularidade que serviu de base para realização das 

audiências das partes, na forma da DMGCFCS-TC 0162/2018, foi 

inerente aos pagamentos realizados quando as empresas não 

detinham certidões fiscais negativas, ocorrência que não impede o 



pagamento de serviços realizados ou bens entregues, entretanto fica 

consignada nesta decisão que a ausência das condições de habilitação 

e qualificação no curso da contratação justifica a aplicação de sanção 

à empresa ou mesmo sua rescisão, nos moldes dos dispositivos nos 

arts. 87, 79, I, 78, I e 55, III, da Lei 8.666/93, respeitado o devido 

processo legal, com garantias ao contraditório e ampla defesa; 

verifica-se que o impugnante colacionou aos autos a certidão do CNPJ 

do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – PSDC, o qual, por 

seu turno, não integra a COLIGAÇÃO UNIDOS PARA CONTINUAR 

CRESCENDO, conforme se verifica no processo principal de 

Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários de nº 0600053-

05.2020.6.22.0035. De toda forma, o Parquet, após emitir a certidão 

correta no sítio da Receita Federal (documento em anexo), pode 

constatar que o PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ – DC está com a 

situação cadastral ativa. Portanto, não há óbices para que este partido 

integre a COLIGAÇÃO UNIDOS PARA CONTINUAR CRESCENDO. 

À guisa do exposto, a impugnação do registro de candidatura, ora 

analisada, deve ser rejeitada. II – DO DEFERIMENTO DO 



REGISTRO DE CANDIDATURA A Resolução nº 23.609/2019, do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estabelece, nos arts. 19 a 59, todo 

o procedimento a ser adotado para o pedido, processamento, 

impugnação e julgamento do registro de candidatura no Juízo de 

primeiro grau. Como é cediço, para a obtenção do aludido registro, é 

preciso que seja demonstrado, inicialmente, o preenchimento das 

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

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

direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na 

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

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

(dezoito) anos para vereador. A este respeito, José Jairo Gomes traz à 

baila um conceito amplo e objetivo, que auxilia na compreensão e 

caracterização da elegibilidade. O substantivo feminino elegibilidade 

retrata as ideias de cidadania passiva e capacidade eleitoral passiva. 

Conforme o sufixo da palavra indica, é a aptidão de ser eleito ou 

elegido. Elegível é o cidadão apto a receber votos em um certame, que 

pode ser escolhido para ocupar cargos político-eletivos. Exercer a 



capacidade eleitoral passiva significa candidatar-se a tais cargos. Para 

isso, devem ser atendidas algumas condições previstas na 

Constituição Federal, denominadas condições de elegibilidade. Em 

suma, é o direito público subjetivo atribuído ao cidadão de disputar 

cargos público-eletivos. Somado a isso, a Lei nº 9.096/1995, além de 

regulamentar os preceitos constitucionais acerca dos partidos 

políticos (arts. 14, §3º, e 17, ambos da CF/1988), elenca, nos arts. 16 a 

22, as condições a serem preenchidas para a filiação, que somente 

será concedida a quem estiver em gozo dos seus direitos políticos e 

observar as normas estatutárias do partido. Pois bem. Da análise do 

que consta no presente Requerimento de Registro de Candidatura, em 

relação aos documentos de apresentação obrigatória pela legislação 

eleitoral, foram verificadas as seguintes comprovações de juntada 

(...). Assim sendo, observa-se que o presente requerimento de registro 

de candidatura foi instruído de acordo com as exigências legais e, 

portanto, evidentes se encontram as condições de sua elegibilidade 

(art. 14 da CF/1988), inexistindo, por outro lado, quaisquer causas de 

impedimento à candidatura (Lei Complementar nº 64/1990). Ante o 



exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL manifesta-se pelo 

não acolhimento da impugnação do registro de candidatura e, por 

conseguinte, pelo deferimento do respectivo registro de candidatura. 

Em tempo, este parquet informa que extraiu cópias dos presentes 

autos para adoção das medidas pertinentes visando à 

responsabilização penal do impugnante ALEXANDRE ELI CARAZAI 

e do advogado RONAN ALMEIDA DE ARAÚJO, haja vista que se 

trata, evidentemente, de lide temerária, o que faz com fundamento no 

art. 25, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. Registra-

se, por fim, que compete ao candidato buscar a responsabilização cível 

dos impugnantes e, inclusive, o exercício do direito de resposta em 

razão da falsa notícia de condenação pelo TCE publicada em sítio 

eletrônico, caso entenda que foi atingido em sua honra e/ou 

prejudicado em seu pleito eleitoral”.  

 

DAS FRAUDES COMETIDAS POR RONALDO DA MOTA 

VAZ 



 

A primeira fraude cometida por Ronaldo da Mota Vaz para conseguir 

registrar sua candidatura ao cargo de vice-prefeito às eleições de 

2020, no Município de São Miguel do Guaporé, no dia 15/09/2020, 

às 23:23:10, por meio do presidente da coligação, senhor Marino João 

Galina, ao protocolar o documento denominado de Demonstrativo de 

Regularidade de Atos Partidários (DRAP), que fora enviado 

eletronicamente à 35ª Zona Eleitoral. A fraude consiste da seguinte 

forma: Ronaldo da Mota Vaz foi registrado como candidato pelo MDB 

e não pelo DC. Transcrevo, na íntegra, o referido documento para a 

devida comprovação da verdade real do processo eleitoral: 

“Excelentíssima senhora juíza. A coligação UNIDOS PARA 

CONTINUAR CRESCENDO, integrada pelos partidos: MDB, 

CIDADANIA, MDB, PDT, DC, PSD vem, nos termos da Resolução do 

TSE de número 23.609/2019, apresentar, juntamente com o 

requerimento de registro de seus candidatos, os Demonstrativos de 

Regularidade de Atos Partidários, com documentação e as 

informações exigidas, requerendo a vossa excelência que seja 



declarada habilitada a participar das eleições 2020. Partidos políticos 

integrantes da coligação partidária e datas das respectivas 

convenções. Número da sigla do partido. Nome do partido. Data da 

convenção. 15 Movimento Democrático Brasileiro (MDB).  

13/09/2020; 23 – CIDADANIA, 13/09/2020; 12 - PDT Partido 

Democrático Trabalhista, 13/09/2020; 27 - DC Democracia Cristã, 

13/09/2020 55 - PSD Partido Social Democrático, 13/09/2020. 

Cargos pleiteados: Prefeito e vice-prefeito. Nome do representante da 

coligação: Título eleitoral. CONERLIO DUARTE DE CARVALHO. 

001283822305. 326.946.602.215. Delegado. Credenciado. Título 

eleitoral. Nome do candidato a prefeito (15) CORNELIO DUARTE DE 

CARVALHO; vice-prefeito 15 RONALDO DA MOTA VAZ; 

Quantidade de registros. Declaro ciência de que deverão ficarão sob a 

guarda do partido que represento, os documentos DRAP e RRC, 

devidamente assinados, e assumo o compromisso de apresentar, 

quando solicitado pela Justiça Eleitoral, os documentos originais 

devidamente assinados. Declaro ciência de que devo acessar o mural 

eletrônico e os meios descritos no §1º do art. 38 da Resolução TSE nº 



23.609/2019, para verificar o recebimento de citações, intimações, 

notificações e comunicações da Justiça Eleitoral, responsabilizando-

me por manter atualizadas as informações relativas a estes meios”. 

 

SEGUNDA FRAUDE  

 

A segunda fraude consiste que o nome de Ronaldo da Mota Vaz 

aparece como filiado do PDT, em situação regular. Veja a ata do 

partido: “Certifico que se encontram anotados nos assentamentos da 

Justiça Eleitoral o seguinte órgão partidário e seus membros. 

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (12). Órgão Partidário: 

Órgão provisório. Abrangência: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ (RO) – 

Municipal. Vigência: Início: 21/07/2020 Final: 21/10/2020. Situação 

do órgão: Anotado. Data de validação: 25/08/2020. Protocolo do 

requerimento: 657437743735. Endereço: linha 82 km 05, lado sul, 

área rural. Município: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ. CEP: 76932000 

Complemento: CNPJ: 15.790.333/0001-39 Telefone: (69) 99937-



5881 Fax: Celular: E-mail: julianalima2017ka@gmail.com. Membro. 

Cargo exercício. Situação. Adilson dos Santos Moreira, primeiro vice-

presidente; José Salvino Faustino, segundo vice-presidente; Kleber 

Wilson Martins Machado, secretário-geral; Ana Celia Macedo 

Cangussu, secretária-adjunto; Daniel Martins Correa, tesoureiro; 

RONALDO DA MOTA VAZ, membro ativo no período de 21/07/2020 

a 21/10/2020; Maria Aparecida de Lima, presidente municipal”. 

Nota-se, ainda, que um partido político só pode concorrer a uma 

eleição se estiver organizado seis meses antes do pleito começar. A 

validade informada pela presidente do PDT é do dia 21/07/2020, o 

que prova que esse partido não poderia participar da eleição em São 

Miguel do Guaporé no ano de 2020, do qual emprestou a sigla para o 

vice-prefeito conseguir registrar sua candidatura, mesmo sendo de 

outro partido.  

 

TERCEIRA FRAUDE 

 



Quando foi questionada a situação de irregularidade partidária 

envolvendo à candidatura de Ronaldo da Mota Vaz, ao cargo de vice-

prefeito às eleições de 2020, no Município de São Miguel do Guaporé, 

o douto promotor público eleitoral, Felipe Magno Fonsêca, assim 

afirmou: “Verifica-se que o impugnante colacionou aos autos a 

certidão do CNPJ do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – 

PSDC, o qual, por seu turno, não integra a COLIGAÇÃO UNIDOS 

PARA CONTINUAR CRESCENDO”, Nos autos de número 863-

89.1996.6.00.0000, protocolado no TSE, a corte deliberou, em sessão 

realizada no dia 11/05/2018, através de petição de número 96, o 

seguinte: “Este  Tribunal, por  unanimidade,  deferiu, parcialmente, o  

pedido  de  registro  de  mudança  estatutária  promovida  pelo Partido  

Social  Democrata  Cristão  (PSDC),  doravante  chamado  Democracia 

Cristã (DC), nos termos do voto do relator.  Ante   o   exposto, defiro   

parcialmente o   pedido   de   registro   de mudança   estatutária   

promovida   pelo   Partido Social   Democrata Cristão (PSDC) para 

Democracia Cristã (DC), excluindo-se, porém, o inciso III dos arts. 71, 

73, 74 e 75 e os §§ 1º e 2º do art. 71, a fim de adequar os referidos 



dispositivos aos ditames infraconstitucionais”. Ou seja, o PSDC é o 

mesmo DC. Porém, para o promotor, são partidos distintos. O DC faz 

parte da coligação que elegeu o prefeito e o vice, do qual ninguém sabe 

qual partido é filiado. Sua situação partidária e esdrúxula, imoral e 

inaceitável, razão pela qual o agente político não pode exercer o 

mandato outorgado pela maioria dos eleitores de São Miguel do 

Guaporé, em votação ocorrida no dia 15/11/2020, sob pena de 

desmoralização do poder judiciário eleitoral rondoniense.  Mas pela 

certidão a seguir é possível saber quais o polivalente agente político, 

eleitor vice-prefeito em São Miguel do Guaporé, está filiado: “Sistema 

de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP). Certidão. 

Certifico que consta anotado na base de dados do Sistema de 

Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) o nome de 

RONALDO DA MOTA VAZ, Título Eleitoral: 0079 9679 2399, CPF: 

563.362.502-10, como membro do órgão provisório de abrangência 

MUNICIPAL do DEMOCRACIA CRISTÃ (DC) de SÃO MIGUEL DO 

GUAPORÉ/RO, com exercício no período de 01/09/2020 a 

01/04/2021 (SECRETÁRIO-GERAL). ÓRGÃO PROVISÓRIO de 



abrangência MUNICIPAL do PARTIDO DEMOCRÁTICO 

TRABALHISTA (PDT) de SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO, com 

exercício no período de 22/10/2020 a 22/01/2021 (MEMBRO). 

ÓRGÃO PROVISÓRIO de abrangência MUNICIPAL do PARTIDO 

DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) de SÃO MIGUEL DO 

GUAPORÉ/RO, com exercício no período de 21/07/2020 a 

21/10/2020 (MEMBRO). ÓRGÃO PROVISÓRIO de abrangência 

MUNICIPAL do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) 

de SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO, com exercício no período de 

20/04/2020 a 20/07/2020 (MEMBRO). ÓRGÃO PROVISÓRIO de 

abrangência MUNICIPAL do PARTIDO DEMOCRÁTICO 

TRABALHISTA (PDT) de SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO, com 

exercício no período de 31/03/2020 a 20/04/2020 (MEMBRO). 

ÓRGÃO DEFINITIVO de abrangência MUNICIPAL do PARTIDO 

DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) de SÃO MIGUEL DO 

GUAPORÉ/RO, com exercício no período de 18/10/2017 a 

30/03/2020 (MEMBRO). Código de Validação 

8WEPf87WTWNTtJF8VTAs8KiNkJc= Certidão emitida em 



09/01/2021 15:40:22. O Sistema de Gerenciamento de Informações 

Partidárias (SGIP) passou a ser de uso obrigatório pela Justiça 

Eleitoral e pelos partidos políticos, a partir de 3 de outubro de 2009 

(Art. 14 da Resolução-TSE nº 23.093, de 4 de agosto de 2009). Esta 

certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser 

confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral 1 de 2 na 

Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-

politicos/modulo-consulta-sgip3. As informações constantes desta 

certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça Eleitoral 

na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de 

alterações futuras nessas informações. O gerenciamento de dados 

partidários de abrangência nacional é de responsabilidade do TSE e o 

de abrangência regional/municipal é de responsabilidade dos 

respectivos tribunais regionais”. Esta certidão foi extraída do site do 

TSE no dia 09/01/2020, às 14:46, o que confirma que Ronaldo da 

Mota Vaz está filiado em dois partidos: O DC e no PDT. No rodapé da 

certidão, aparece a seguinte informação: “O Sistema de 

Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) passou a ser de 



uso obrigatório pela Justiça Eleitoral e pelos partidos políticos, a 

partir de 3 de outubro de 2009 (Art. 14 da Resolução-TSE nº 23.093, 

de 4 de agosto de 2009). Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua 

autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior 

Eleitoral 1 de 2 na Internet, no endereço: consulta-sgip3. As 

informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos 

assentamentos da Justiça Eleitoral na data e hora de sua emissão, o 

que não impede a ocorrência de alterações futuras nessas 

informações. O gerenciamento de dados partidários de abrangência 

nacional é de responsabilidade do TSE e o de abrangência 

regional/municipal é de responsabilidade dos respectivos tribunais 

regionais”. Portanto, todos os erros na filiação partidária de Ronaldo 

da Mota Vaz são de inteira responsabilidade do TRE/RO.  

 

 



MAGISTRADA ENTENDEU QUE RONALDO DA MOTA VAZ 

“PREECHEU TODOS OS REQUISITOS LEGAIS” PARA O 

DEFERIMENTO DE SUA CANDIDATURA  

 

No dia 17/10/2020, às 21:08:59, Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro, 

juíza titular da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do Guaporé, ao 

apreciar o pedido de registro de candidatura de Ronaldo da Mota Vaz, 

bem como requerimento de impugnação para o indeferimento da 

candidatura do agente político filiado em dois partidos, entendeu que 

o vice-prefeito eleito no dia 15/11/2020, “preencheu todos os 

requisitos legais” e autorizou que o dirigente partidário conseguisse 

participar das eleições de 2020 nesse município. Veja a seguir a 

sentença favorável ao agente político sortudo: “Trata-se de 

Requerimento de Registro de Candidatura de Ronaldo da Mota Vaz 

para concorrer ao cargo de Vice-Prefeito do município de São Miguel 

do Guaporé/RO. Foi juntada a Ação de Impugnação de Registro de 

Candidatura proposta por Alexandre Eli Carazai, através de seu 



advogado constituído, alegando que o impugnado foi condenado pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia quanto era Diretor 

Executivo do Consórcio Público Intermunicipal da Região Centro 

Leste do Estado de Rondônia – CIMCERO, e que o processo nº 

04716/15 que tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia envolvendo a empresa Nova Era Indústria de 

Mineralização estaria recebendo pagamentos ilegais por parte do 

Consórcio, o qual, o impugnado era à época Diretor Executivo. Aduz 

que conforme acórdão do TCE/RO, ficou comprovada a ausência das 

condições de habilitação e qualificação no curso dos contratos com 

Nova Era Indústria de Mineralização e Rondônia Gestão Ambiental, 

onde daí considera caracterizada a ilegalidade. Assevera que a 

situação do impugnado se enquadra na hipótese do art. 1º, I, “g”, da 

Lei Complementar nº 64/1990, segundo o qual, são inelegíveis os que 

tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções 

públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato 

doloso de improbidade administrativa. Afirma que o Diretor 

Executivo de uma entidade representativa de mais de 32 municípios 



rondonienses funcione como ordenador de despesa, praticando atos 

administrativos correspondentes a procedimentos contábeis, ou seja, 

destituídos de conteúdo político e que poderiam ser praticados por 

servidor técnico da prefeitura, onde no caso do CIMCERO, o 

impugnado funcionava como ordenador de despesa, decaindo então 

na alínea “g” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 135/2010. 

Que então impugnado teve contas julgadas irregulares em tomada de 

contas especial, onde apontou-se irregularidades à Empresa 

Rondônia Ambiental S.A., alegando o impugnante que o impugnado 

agiu com má-fé quando era diretor-executivo do CIMCERO. Diz que 

o PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ – DC que compõe a 

COLIGAÇÃO UNIDOS PARA CONTINUAR CRESCENDO encontra-

se como “inapto” nos dados da Receita Federal. Por fim, requer o 

impugnante o indeferimento do registro de candidatura do 

impugnado. Com a peça inicial, juntou documentos (Id 11368451). 

Devidamente citado, o impugnado apresentou contestação no prazo 

legal, afirmando que a lide é temerária e se baseia em fato inverídico 

de condenação do impugnado no processo nº 04716/15 do TCE/RO, 



e com base na Súmula 62 do TSE, que impõe limites aos pedidos pela 

demarcação dos fatos imputados na inicial, limita a defesa quanto à 

acusação falsa de condenação no processo ora citado. Na defesa, alega 

que o impugnante e seu advogado estão litigando temerariamente e 

cometendo crime eleitoral ao propor impugnação de registro de 

candidatura nos termos do art. 25 da Lei Complementar nº 64/1990, 

visto que a proposição da presente impugnação fomentou a 

publicação de matéria no site Povo Em Alerta e o art. 32, parágrafo 

único, da Lei nº 8.906/1994, que dispõe que o advogado em caso de 

lide temerária, será solidariamente responsável com seu cliente, 

desde que coligado com este para lesar a parte. Em decisão, 

dispensou-se a produção de provas e abriu-se vista ao MP para 

parecer. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo não 

acolhimento da impugnação do registro de candidatura, e por 

conseguinte, pelo deferimento do respectivo registro. Juntada de 

petição. É o relatório. Decido. Não há necessidade de produção de 

outras provas, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, 

razão pela qual passo a conhecer diretamente da questão do fundo da 



demanda, nos termos do artigo 355, I do CPC e da decisão. Pois bem. 

Trata-se de Impugnação ao Registro de Candidatura de Ronaldo da 

Mota Vaz para concorrer ao cargo de Vice-Prefeito pela Coligação 

Unidos para Continuar Crescendo, no Município de São Miguel do 

Guaporé. O impugnante alega que o impugnado é inelegível nos 

termos do art. 1º, inc. I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/1990, 

em razão da suposta condenação nos autos do processo nº 04716/15, 

que tramitou no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, bem 

como suscitou que o PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ – DC que 

compõe a COLIGAÇÃO UNIDOS PARA CONTINUAR CRESCENDO 

encontra-se como “inapto” nos dados da Receita Federal. Dentre as 

causas de inelegibilidade infraconstitucionais previstas pela Lei 

Complementar 64/90, interessa-nos, para o deslinde desta questão, a 

prevista no art. 1º, inc. I, alínea “g”, caracterizada pela rejeição de 

contas, que assim dispõe: Art. 1º São inelegíveis: I - para qualquer 

cargo: g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos 

ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que 

configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão 



irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa 

ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem 

nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, 

aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, 

a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que 

houverem agido nessa condição; Consoante extrai-se do dispositivo 

citado, a configuração desta hipótese demanda o preenchimento dos 

seguintes requisitos: 1) a existência de prestação de contas relativas 

ao exercício de cargos ou funções públicas; 2) sua rejeição por 

irregularidade insanável; 3) a caracterização da referida 

irregularidade como ato doloso de improbidade administrativa; 4) 

decisão irrecorrível do órgão competente. Analisando os autos, 

verifico que o processo nº 04716/15 trata de Fiscalização de Atos e 

Contratos instaurado para apurar eventuais irregularidades nos 

pagamentos realizados pelo Consórcio Público Intermunicipal da 

Região Centro Leste do Estado de Rondônia - CIMCERO à empresa 

Rondônia Ambiental S.A, no período compreendido entre os anos de 

2015 e 2017, envolvendo alguns responsáveis, dentre eles, o candidato 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art71ii


Ronaldo da Mota Vaz, o qual, à época, exercia o cargo de Diretor 

Executivo. Numa análise do referido processo administrativo sobre o 

julgamento de conta irregular, extrai-se que não há qualquer menção 

a ato doloso de improbidade administrativa, que seria causa para 

declaração de inelegibilidade pleiteada pelo impugnante. Restou 

esclarecido no relatório de análise técnica constante no que foi 

apurado que o impugnado agiu de boa-fé quando realizou os 

pagamentos para empresas sem as certidões negativas exigidas na Lei 

nº 8.666/93, de tal sorte que o corpo técnico da Auditoria de Controle 

Externo do TCE opinou por afastar a irregularidade imputada ao 

impugnado, por ausência de culpabilidade, de tal forma que os 

Conselheiros do TCE decidiram por extinguir o feito com resolução 

do mérito, sem aplicação de sanção. Dessa forma, extrai-se dos autos 

que o ora impugnado, Ronaldo da Mota Vaz não foi condenado a 

qualquer sanção ou teve contas julgadas irregulares, não havendo, 

repito, menção a ato doloso, o que afasta a incidência de 

inelegibilidade constante na Lei Complementar 64/90. Sobre o 

constante na Lei de que os que tiverem suas contas relativas ao 



exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade 

insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, 

consta na jurisprudência do TRE/RO: RECURSO ELEITORAL. 

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. ARTIGO 1º, 

INCISO I.  ALÍNEA “G”, DA LC N. 64/90. INELEGIBILIDADE ATO 

DOLOSO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. REGISTRO 

DEFERIDO.  I - A inelegibilidade insculpida no art. 1º, inciso I, alínea 

"g", da LC n. 64/90, com a redação promovida pela LC n. 135, de 4 de 

junho de 2010, não incide nos casos de desaprovação de contas de 

gestão nos tribunais de contas, se ausente um dos requisitos, qual 

seja, ato doloso de improbidade administrativa. Acórdão TRE/RO n. 

12011, de 22 de novembro de 2016. Recurso Eleitoral N. 86-

70.2016.6.22.0007 - Classe 30 - Relator: Juiz Jorge do Amaral. O 

Tribunal Superior Eleitoral entende que, in verbis: ELEIÇÕES 2014. 

REGISTRO. DEPUTADO ESTADUAL. INELEGIBILIDADE. ART. 1°, 

I, G, DA LC N° 64/90. 1. Nos termos da alínea g do art. 1°, I, da lei das 

Inelegibilidades, cabe à Justiça Eleitoral verificar se a falha ou 

irregularidade constatada pelo órgão de contas caracteriza vício 



insanável e se tal vício pode ser, em tese, enquadrado como ato doloso 

de improbidade. 2. Nesse exame, não compete à Justiça Eleitoral: a) 

decidir sobre o acerto ou desacerto da decisão que rejeitou as contas; 

ou b) afirmar a existência, em concreto, de ato doloso de improbidade 

administrativa, pois, em ambas as situações, ocorreria invasão da 

competência do órgão de controle de contas ou do juízo natural para 

o processamento e julgamento da ação de improbidade 

administrativa, com manifesta violação ao devido processo legal e às 

garantias da defesa. 10 Acórdão TRE/RO n. 626, de 31 de maio de 

2016 Recurso Eleitoral n. 86-70. 2016.6.22.0007 - Classe - 30 3. Para 

que se possa cogitar minimamente da prática de ato doloso de 

improbidade administrativa, é necessário que, na decisão que rejeitou 

as contas, existem elementos mínimos que permitam a aferição da 

insanabilidade das irregularidades apontadas e da prática de ato 

doloso de improbidade administrativa, não sendo suficiente a simples 

menção a violação à Lei nº 9.790/99 e à Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Recurso ordinário provido. (TSE. Processo 884 

67.2014.6.06.0000. Fortaleza/CE. Relator Ministro Henrique Neves 



da Silva. Acórdão de 25/02/2016).       Quanto a afirmação de que o 

Partido Democrata Cristã – DC está inapto nos dados da Receita 

Federal, como bem informou o representante do Ministério Público, 

inclusive trazendo aos autos documento comprobatório, o referido 

partido encontra-se com a situação cadastral ativa. E ainda, o Partido 

Social Democrata Cristão – PSDC mencionado pelo impugnante, não 

integra a Coligação Unidos para Continuar Crescendo, constante no 

DRAP n.º 0600053-05.2020.6.22.0035. Quanto ao pedido de 

condenação do impugnante e seu advogado em litigância de má-fé, 

entendo que não restou caracterizado nos autos o dolo, que deve 

sempre ser comprovado, uma vez que não se admite a condenação por 

mera culpa. É princípio que a má-fé não se presume, deve restar 

comprovado o dolo, nesse sentido, cito julgado: ELEIÇÕES 2016. 

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. 

CANDIDATO. VEREADOR. IMPUGNAÇÃO RELATIVA À 

AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. LITIGANCIA DE MA FE. NÃO 

CONFIGURADA. MULTA. AFASTADA. AUSENCIA DE DOLO. 



RECURSO PROVIDO. 1. A impugnação ao registro de candidatura 

pautada em ausência de Certidão Negativa de Improbidade 

Administrativa não se mostra conduta temerária e/ou provocativa de 

incidente manifestamente infundado, que pudesse configurar 

litigância de má-fé. Ao contrário, revela-se argumento com suporte 

em razoável e respeitável entendimento de parte da doutrina. 2. O fato 

de o TSE atualmente não exigir a apresentação desse documento não 

se revela motivo suficiente para imposição de multa por litigância de 

má fé, pois nada impede que a Colenda Corte venha exigi-la no 

futuro. 3. A caracterização da litigância de má-fé exige o dolo. Ausente 

este, impõe-se o afastamento da multa aplicada. 4. Recurso provido. 

(TRE-MT - RE: 15038 NOVA CANAÃ DO NORTE - MT, Relator: 

PAULO CÉZAR ALVES SODRÉ, Data de Julgamento: 26/09/2016, 

Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Volume 10:42, 

Data 26/09/2016) Grifei Ademais, devem ser observadas as garantias 

do direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. Quanto ao 

pedido de vistas ao Ministério Público ante possível crime eleitoral, 

deixo de oficiar o Ministério Público Eleitoral, pois já teve vistas dos 



autos e o representante do Parquet informou em seu parecer que já 

extraiu cópias dos presentes para adoção de medidas cabíveis. 

Saliento que compete ao candidato buscar meios próprios de 

responsabilização cível dos impugnantes e, inclusive, o exercício do 

direito de resposta em razão da notícia de condenação pelo TCE 

publicada em sítio eletrônico, caso entenda que foi atingido em sua 

honra e/ou prejudicado em seu pleito eleitoral. Assim, firme nos 

argumentos expostos, improcede a presente Impugnação. Passo a 

analisar o Requerimento de Registro do Candidatura de Ronaldo da 

Mota Vaz. Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em 

vigor e publicado o edital. O Ministério Público Eleitoral manifestou-

se favoravelmente ao deferimento do pedido. As condições de 

elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa 

de inelegibilidade. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente impugnação de Registro de Candidatura e DEFIRO o 

Requerimento de Registro de Candidatura de RONALDO DA MOTA 

VAZ para concorrer ao cargo de Vice-Prefeito, SOB O NÚMERO 15, 

com a seguinte opção de nome: RONALDO, pela Coligação UNIDOS 



PARA CONTINUAR CRESCENDO, no Município de São Miguel do 

Guaporé/RO, eleições municipais 2020. Cumpra-se o disposto no 

artigo 49, § 1º da Resolução 23.609/2019 TSE, certificando. Anote-se 

o julgamento no Sistema de Candidaturas. Interposto eventual 

recurso, cumpra-se na forma disposta no art. 59 da Resolução do TSE 

n.23.609/2019. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra. 

Transitado em julgado, arquivem-se”. 

  

RONALDO DA MOTA VAZ É INELEGÍVEL PORQUE FOI 

CONDENADO PELO TCE/RO  

 

O processo em comento é o de número 04716/15, da relatoria 

Francisco Carvalho da Silva, conselheiro do TCE/RO, que assim 

manifestou a respeito do caso em tela, envolvendo a empresa Nova 

Era Indústria de Mineralização, inscrita no CNPJ sob o de número 

01.351.573/0001-22, cujo montante, à época, de 2015/2017, foi de R$ 

389.432,16 (trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois 



reais e dezesseis centavos). Atualizados pela tabela de cálculos 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, chega a ser 

hoje um total de R$ R$ 785.087,34, ou seja, quase um bilhão de reais. 

Segundo os auditores do TCE/RO que fizeram uma análise criteriosa 

do processo em tela, realizado no dia 01/10/2018, os técnicos Helton 

Rogério Pinheiro Bentes e Mauro Consuelo Sales, disseram que a 

corte recebeu uma denúncia formulada por Sidcley José Sotele, 

recebida Dario Bedin, funcionário de carreira do TCE/RO, lotado na 

Secretaria Regional de Controle Externo de Cacoal (SERCECAC), 

informando que em data de 26/10/2010, a empresa, por nome de 

Rondônia Gestão Ambiental, estaria recebendo pagamentos ilegais 

por parte do consórcio, do qual Ronaldo Vaz da Mota, à época, era 

diretor-executivo, que além de ter feito um procedimento errado, 

habilitou a mesma empresa que se encontrava com situação fiscal 

irregular perante Ao Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Quanto a essa situação, é certo que a comprovação de regularidade 

trabalhista perante o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas 

(BNDT) constitui requisito de habilitação nos procedimentos 



licitatórios e é condição necessária de exame da idoneidade do 

pretendente, sua capacidade de cumprir as condições da futura 

contratação, a observância dos deveres referentes a tributos e 

contribuições gerados pela atividade ou profissão a ser realizada e a 

probabilidade de inadimplência. Essa condição de regularidade é 

exigida não apenas para firmamento de contrato, tanto para contratar 

quanto para a manutenção, execução, adimplemento contratual, 

pagamentos. Nesse sentido, a norma contida no art. 27, IV, c/c o art. 

29, III, da Lei n. 8.666/93, prescreve, in verbis: Art. 27. Para a 

habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente; IV – regularidade fiscal e trabalhista; art. 29. A 

documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o 

caso, consistirá em; V – prova de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho. A denúncia sobre matéria de competência do Tribunal 

deverá referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua 

jurisdição, ser redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome 



legível do denunciante, sua qualificação e endereço, e estar 

acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade 

denunciada. Vide artigos 50 da Lei Complementar n. 154/1996 e 79 

do Regimento Interno do TCE-RO. Na mesma vertente, o art. 195, § 

3º, da Constituição da República de 1988, exige a comprovação da 

regularidade com a seguridade social de todos aqueles que contratam 

com o Poder Público, conforme disposto a seguir: Art. 195. § 3º – A 

pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como 

estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem 

dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. De se 

observar, ainda, que, embora se trate de formalidade prévia, a referida 

exigência deve ser mantida durante toda a execução do contrato, 

tratando-se de cláusula essencial, consoante o art. 55, XIII, da Lei n. 

8.666/93, in vereis: Art. 55. São cláusulas necessárias em todo 

contrato as que estabeleçam: XIII – a obrigação do contratado de 

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. Além disso, em 



interpretação ao art. 78, I, IX, X e XI, da Lei n. 8.666/93, a seguir 

transcrito, é possível concluir que o contrato poderá, até mesmo, ser 

rescindido pela administração, de acordo com o interesse estatal, se o 

particular deixar de preencher o requisito da regularidade fiscal no 

curso da sua execução: Art. 78. Constituem motivo para rescisão do 

contrato: I – o não cumprimento de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos; IX – a decretação de falência ou a 

instauração de insolvência civil; XI – a alteração social ou a 

modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 

a execução do contrato; Some-se a essa exigência legal o fato de o 

contrato de concessão de número 01/CIMCERO/2010, igualmente 

estabelecer a comprovação da regularidade fiscal, previdenciária e do 

FGTS, como condição de regularidade contratual”, concluírem. 

 

VOTO DOS CONSELHEIROS 

 



No final, o voto do conselheiro Francisco Carvalho da Silva, relator 

dos autos na corte, foi no sentido de que “A ausência de certidões 

negativas ou a presença de certidões positivas não servem de base 

para impedir o pagamento de serviços já realizados ou bens entregues 

pelo contratado, entretanto a ausência das condições de habilitação e 

qualificação no curso da contratação justifica a aplicação de sanção à 

empresa ou mesmo sua rescisão, nos moldes dos dispositivos nos 

artigos 87, 79, I, 78, I e 55, III, da Lei 8.666/93, respeitado o devido 

processo legal, com garantias ao contraditório e ampla defesa. 

 

DO ACÓRDÃO 

 

No acórdão, os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, por 

unanimidade de votos, em extinguir, por conseguinte, o presente 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 478, I, do 

Código de Processo Civil c/c os artigos. 40 e 99-A, da Lei 



Complementar n. 154/96, em razão de que comprovada a ausência 

das condições de habilitação e qualificação no curso dos contratos 

com as empresas Nova Era Indústria de Mineralização e Rondônia 

Gestão Ambiental, portanto, caracterizada ilegalidade. No entanto, 

deixo de aplicar qualquer sanção, tendo em vista que a irregularidade 

que serviu de base para realização das audiências das partes, na forma 

da DM-GCFCS-TC 0162/2018, foi inerente aos pagamentos 

realizados quando as empresas não detinham certidões fiscais 

negativas, ocorrência que não impede o pagamento de serviços 

realizados ou bens entregues, entretanto fica consignada nesta 

decisão que a ausência das condições de habilitação e qualificação no 

curso da contratação justifica a aplicação de sanção à empresa ou 

mesmo sua rescisão, nos moldes dos dispositivos nos artigos 87, 79, 

I, 78, I e 55, III, da Lei 8.666/93, respeitado o devido processo legal, 

com garantias ao contraditório e ampla defesa; determinar ao atual 

Gestor do Consórcio Público Intermunicipal da Região Centro leste 

do Estado de Rondônia (CIMCERO), que em casos de prestadores de 

serviços estejam em situação de inadimplência junto aos órgãos 



governamentais, estabeleça processo administrativo próprio, 

garantindo os direitos a ampla defesa e o contraditório ao contratado, 

nos termos dos artigos 78, I, II, parágrafo único, e 79, da Lei Federal 

nº 8.666/93, observando ainda, de adotar as medidas necessárias 

para a rescisão administrativa do contrato, a administração pública 

poderá conceder um prazo para que o contratado regularize suas 

obrigações fiscais e trabalhistas, quando não identificar má-fé ou 

constatar a capacidade do contratado de corrigir a situação irregular. 

Em caso de necessidade de rescisão contratual em face da 

irregularidade fiscal ou trabalhista do contratado, a Administração 

deve analisar o custo/benefício da rescisão, ou seja, deve avaliar e 

formalmente justificar, sob a ótica da economicidade, da real 

necessidade e da eficiência, o que melhor satisfaz o interesse público 

nessa situação, levando em conta: i) estágio de evolução do 

cumprimento do contrato, ii) os custos inerentes a uma nova 

contratação; e iii) e a suficiência das garantias contratuais e dos 

créditos do contratado para indenizar eventual prejuízo ao erário 

decorrente da rescisão administrativa. III – Dar ciência, via Diário 



Oficial eletrônico do TCE-RO, do teor da decisão, inclusive para efeito 

de contagem de prazos recursais, conforme dispõe a Lei 

Complementar nº 749/13, após os trâmites regimentais, arquive-se”, 

finalizou. 

 

INTIMAÇÃO PARA CONHECIMENTO DA DECISÃO 

 

No dia 07/11/2018, Ronaldo Vaz da Moto, vice na chapa encabeçada 

por Cornélio Duarte de Carvalho, à Prefeitura de São Miguel do 

Guaporé, nas eleições de 2020, foi devidamente intimado para 

conhecimento da decisão tomada pelo Tribunal de Contas do Estado 

de Rondônia, de sua condenação imposta pela corte, conforme segue: 

“Ronaldo da Mota Vaz, com endereço na Rua Massaranduba – 2215 

– Cristo Rei – São Miguel do Guaporé – Rondônia – Brasil – CEP 

76.932-000, CPF n. 56336250210, na qualidade de Interessado(a), 

exercício de 2015, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 97 do Regimento Interno do TCE/RO, apresente 



defesa, juntando documentos que entender necessários como prova 

de suas alegações acerca das infrações apontadas: O interessado, ou 

representante legalmente constituído, a partir desta data, está ciente 

da existência dos Autos n. 04716/15-TCE-RO, que tratam de 

Fiscalização de Atos e Contratos, , do(a) Consórcio Intermunicipal da 

Região Centro Leste do Estado de Rondônia, devendo acompanhar 

todas as intimações exclusivamente pelo Diário Oficial eletrônico do 

TCE/RO, sendo necessário, para ter acesso por e-mail a todas as 

publicações referentes a estes autos, se cadastrar no sistema push no 

site deste Tribunal. Como parte integrante deste mandado, seguem 

cópias da decisão, bem como o formulário de dados pessoais, que 

deverá ser devolvido a esta corte devidamente preenchido.  

 

DA LEGISLAÇÃO 

 

A situação do ora impugnado se enquadra na hipótese prevista no art. 

1º, I, g, da LC nº 64/1990, com redação dada pela LC nº 135/2010, 



segundo o qual são inelegíveis os que tiverem suas contas relativas ao 

exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade 

insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e 

por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver 

sido suspensa ou anulada pelo poder judiciário, para as eleições que 

se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da 

decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição 

Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de 

mandatários que houverem agido nessa condição. 

 

DO ENTENDIMENTO DO TSE 

 

Conforme o entendimento sedimentado do Tribunal Superior 

Eleitoral , a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990 

não incide em todo e qualquer caso de rejeição de contas públicas, 

sendo exigível o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 

(1) rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções 



públicas; (2) decisão do órgão competente que seja irrecorrível no 

âmbito administrativo; (3) desaprovação decorrente de (a) 

irregularidade insanável que configure (b) ato de improbidade 

administrativa, (c) praticado na modalidade dolosa; (4) não 

exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da decisão; 

e (5) decisão não suspensa ou anulada pelo poder judiciário. No caso 

em tela, restam cumpridos todos os requisitos exigidos pelo TSE na 

sua interpretação da inelegibilidade descrita na alínea sob discussão. 

Note-se que a rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou 

funções públicas o atendimento ao primeiro requisito, haja vista que 

o candidato teve sua conta julgada irregulares pelo Tribunal de Contas 

de Rondônia, 

 

DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDONIA 

 

Nesse ponto, para definição do órgão competente, cumpre diferenciar 

os tipos de prestações de contas que devem e que podem ser 



apresentadas pelos agentes políticos, conforme exerçam a função 

política prevista no artigo 49, da Constituição do Estado de Rondônia, 

como assim prevê: “O controle externo, a cargo da Assembleia 

Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do 

Estado, ao qual compete: I -apreciar as contas prestadas anualmente 

pelo governador do Estado, mediante parecer prévio que deverá ser 

elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; II -julgar as 

contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 

bens e valores públicos da administração direta e indireta, do 

Ministério Público, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 

mantidas pelo poder público estadual e as contas daqueles que derem 

causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 

ao erário público; chefe de poder ou, em determinado ato, funcionem 

somente como ordenadores de despesa pública. A síntese dessa 

distinção passa pela análise das atribuições afeitas ao Tribunal de 

Contas, na forma prevista pelo art. 71 da CF, que reza o seguinte: “A 

atividade meramente opinativa ou consultiva (inciso I) e atividade 

julgadora. O inciso I trata das contas de governo ou anuais, i. e, a 



análise é voltada à execução das políticas públicas (…); nesta hipótese, 

o Tribunal de Contas exara parecer prévio sobre as contas 

apresentadas pelo Presidente da República, o qual, porém, é julgado 

pelo Congresso Nacional. O inciso II trata das contas de gestão, i. e, a 

análise é centrada na condição de administrador dos recursos 

públicos (ou seja, como ordenador de despesas); nesta hipótese, o 

Tribunal de Contas tem atividade de julgamento de contas (e não de 

mero órgão opinativo”. Percebe-se, por oportuno, que é justamente 

porque em municípios de menor porte, é comum que o diretor-

executivo de uma entidade representativa de mais de 32 municípios 

rondonienses, funcione também como ordenador de despesa, 

praticando atos administrativos correspondentes a procedimentos 

contábeis, ou seja, destituídos de conteúdo político e que poderiam 

ser praticados por servidor técnico da prefeitura, desde que designado 

para tanto. Assim, é certo que a ordenação de despesa, como um típico 

ato administrativo de gestão pública, poderia ser delegada a 

secretários. No caso do CIMCERO, as informações são de que o 

impugnado era o diretor-executivo do consórcio e funcionava como 



ordenador de despesa. Nesse contexto, a disposição expressa contida 

na parte final da alínea g, com redação dada pela LC nº 135/2010, ao 

estabelecer a aplicação do disposto no art. 71, II, da CF a todos os 

ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem 

agido nessa condição, reafirma a distinção entre agente público 

executor de orçamento (contas de governo) e gestor público (contas 

de gestão). 

 

DA IMPROPRIEDADE DO IMPUGNADO 

 

A impropriedade de um julgamento político pelo poder legislativo, 

uma vez que a conduta técnica reclama métodos e critérios de 

julgamento, o que, em tese, ressalve-se, somente pode ser feito pelo 

Tribunal de Contas. Não é demais ressaltar que, em 2012, no 

julgamento da ADI 4.578/DF, o Supremo Tribunal Federal apreciou 

as hipóteses de inelegibilidades instituídas pela Lei da Ficha Limpa e 

concluiu pela constitucionalidade de todas, inclusive com apreciação 



específica da redação da parte final da alínea “g” do inciso I do art. 1º, 

que submete a julgamento perante o Tribunal de Contas os 

mandatários que agem como ordenadores de despesa. Consoante o 

regulamento da administração pública, estabelecido no artigo 12, do 

Decreto-Lei de número 200/1967, que reza o seguinte: “É facultado 

ao presidente da República, aos ministros de Estado e, em geral, às 

autoridades da administração federal delegar competência para a 

prática de atos administrativos, conforme se dispuser em 

regulamento. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade 

delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação. 

Art. 80. (…). § 1° Ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade 

de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de 

pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela 

qual esta responda. No caso, o ora candidato teve contas julgadas 

irregulares em tomada de conta especial como se vê pela decisão 

contida no processo de número 04716/15, que o TCE/RO apontou 

irregularidades à Empresa Rondônia Ambiental S.A, consignando a 

seguinte ementa: “ IRREGULARIDADES NÃO CONFIGURADAS. 



AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. APRESENTAÇÃO DE 

JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE. 

DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO. A ausência de certidões 

negativas ou a presença de certidões positivas não servem de base 

para impedir o pagamento de serviços já realizados ou bens entregues 

pelo contratado, entretanto a ausência das condições de habilitação e 

qualificação no curso da contratação justifica a aplicação de sanção à 

empresa ou mesmo sua rescisão, nos moldes dos dispositivos nos 

artigos 87, 79, I, 78, I e 55, III, da Lei 8.666/93, respeitado o devido 

processo legal, com garantias ao contraditório e ampla defesa. 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de 

Fiscalização de Atos e Contratos, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, 

Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, por unanimidade de votos, 

em: I – Extinguir, por conseguinte, o presente processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 478, I, do Código de Processo Civil c/c 

os artigos 40 e 99-A, da Lei Complementar n. 154/96, em razão de que 



comprovada a ausência das condições de habilitação e qualificação no 

curso dos Contratos com as empresas Nova Era Indústria de 

Mineralização Ltda. – CNPJ nº. 01.351.573/0001-22 e Rondônia 

Gestão Ambiental S.A. (Sociedade de Propósito Específico SPE) – 

CNPJ nº. 12.710.479/0001-39. Portanto, caracterizada ilegalidade, 

no entanto, deixo de aplicar qualquer sanção, tendo em vista que a 

irregularidade que serviu de base para realização das audiências das 

partes, na forma da DM-GCFCS-TC 0162/2018, foi inerente aos 

pagamentos realizados quando as empresas não detinham certidões 

fiscais negativas, ocorrência que não impede o pagamento de serviços 

realizados ou bens entregues, entretanto fica consignada nesta 

decisão que a ausência das condições de habilitação e qualificação no 

curso da contratação justifica a aplicação de sanção à empresa ou 

mesmo sua rescisão, nos moldes dos dispositivos nos arts. 87, 79, I, 

78, I e 55, III, da Lei 8.666/93, respeitado o devido processo legal, 

com garantias ao contraditório e ampla defesa; II – Determinar ao 

atual Gestor do Consórcio Público Intermunicipal da Região Centro 

leste do Estado de Rondônia – CIMCERO, que em casos de 



prestadores de serviços estejam em situação de inadimplência junto 

aos órgãos governamentais, estabeleça processo administrativo 

próprio, garantindo os direitos a ampla defesa e o contraditório ao 

contratado, nos termos dos artigos 78, I, II, parágrafo único, e 79, da 

Lei Federal nº 8.666/93. Antes de adotar as medidas necessárias para 

a rescisão administrativa do contrato, a Administração Pública 

poderá conceder um prazo para que o contratado regularize suas 

obrigações fiscais e trabalhistas, quando não identificar má-fé ou 

constatar a capacidade do contratado de corrigir a situação irregular; 

e II.2 – Em caso de necessidade de rescisão contratual em face da 

irregularidade fiscal ou trabalhista do contratado, a Administração 

deve analisar o custo/benefício da rescisão, ou seja, deve avaliar e 

formalmente justificar, sob a ótica da economicidade, da real 

necessidade e da eficiência, o que melhor satisfaz o interesse público 

nessa situação, levando em conta: i) estágio de evolução do 

cumprimento do contrato, ii) os custos inerentes a uma nova 

contratação; e iii) e a suficiência das garantias contratuais e dos 

créditos do contratado para indenizar eventual prejuízo ao erário 



decorrente da rescisão administrativa. III – Dar ciência, via Diário 

Oficial eletrônico do TCE-RO, do teor da Decisão, inclusive para efeito 

de contagem de prazos recursais, conforme dispõe a Lei 

Complementar nº 749/13, após os trâmites regimentais, arquive-se.  

Trata-se de Fiscalização de Atos e Contratos instaurada com o intuito 

de apurar eventuais irregularidades em pagamentos efetuados pelo 

Consórcio Público Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado 

de Rondônia – CIMCERO, em benefício da empresa Rondônia Gestão 

Ambiental S.A., nos exercícios de 2015/2017, a qual executou serviços 

de destinação dos resíduos sólidos produzidos nos municípios 

integrantes do Consórcio. 2. O feito teve por origem denúncia trazida 

a essa Corte de Contas, autuada como fiscalização de atos e contratos 

em razão de não preencher os requisitos de admissibilidade insertos 

no art. 80 do Regimento Interno do TCE/RO. 3. O exame técnico 

inicial enumerou supostas irregularidades de caráter formal nos 

pagamentos realizados em favor das empresas Nova Era Indústria de 

Mineralização Ltda. (matriz) e Rondônia Gestão Ambiental S.A. – 

Sociedade de Propósito Específico (SPA) (filial), em face da ausência 



de certidões negativas trabalhistas e fiscais das empresas 

beneficiárias, bem como identificou os possíveis responsáveis. 3. Por 

meio da Decisão Monocrática 0162/2018, com fundamento no art. 

38, III, da Lei Complementar nº154/96, em razão da materialidade e 

relevância, acolhi a proposta técnica de autuação como fiscalização de 

atos e contratos, com consequente apuração dos fatos graves 

supostamente praticados no âmbito daquele Consórcio, 

determinando as respectivas audiências. As alegações apresentadas 

dão conta de que o Poder Público não poderia reter os pagamentos de 

serviços já prestados, com fundamento em certidões positivas de 

débitos trabalhistas e fiscais, informando ainda, que tal matéria fora 

submetida ao crivo do judiciário via mandado1 de segurança 

impetrado pelas empresas, que obtiveram a concessão da ordem 

mandamental de liberação dos valores devidos. 5. De fato, procede as 

alegações, haja vista que sob o fundamento de que o art. 87 da Lei 

Federal nº 8666/93, que estabelece sanções específicas em caso de 

inexecução contratual, não prevê retenção de pagamentos como 

medida punitiva, de modo que a Administração Pública não tinha 



ferramentas e autorização para reter os pagamentos de serviços já 

executados, face a ausência de quitação de débitos com o poder 

público, demonstrada por meio da certidão negativa de débito (…) 

para promover a apuração e aplicação das sanções prescritas no art. 

87 da Lei Federal n. 8.666/93, caso seja necessário, mediante 

processo administrativo em que fique garantido os direitos a ampla 

defesa e o contraditório, quando ocorrer casos de prestadores de 

serviços que mantenham contratos com aquele consórcio 

intermunicipal e estejam em situação de inadimplência junto aos 

órgãos governamentais, ou seja, com CND Positiva; e, II – Admoestar 

que: i) nas situações de não comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista do contrato na constância da execução contratual é motivo 

para a rescisão administrativa do contrato, garantida a ampla defesa 

e o contraditório, nos termos dos arts. 78, I, II, parágrafo único, e 79, 

da Lei Federal n. 8.666/932 ; ii) antes de adotar as medidas 

necessárias para a rescisão administrativa do contrato, a 

Administração Pública poderá conceder um prazo para que o 

contratado regularize suas obrigações fiscais e trabalhistas, quando 



não identificar má-fé ou constatar a capacidade do contratado de 

corrigir a situação irregular; e iii) havendo a necessidade de rescisão 

contratual em face da irregularidade fiscal ou trabalhista do 

contratado, a Administração deve analisar o custo/benefício da 

rescisão, ou seja, deve avaliar e formalmente justificar, sob a ótica da 

economicidade, da real necessidade e da eficiência, o que melhor 

satisfaz o interesse público nessa situação, levando em conta: o 

estágio de evolução do cumprimento do contrato; os custos inerentes 

a uma nova contratação; e, a suficiência das garantias contratuais e 

dos créditos do contratado para indenizar eventual prejuízo ao erário 

decorrente da rescisão administrativa. Em face de todo o exposto, 

submete-se o presente relatório ao Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Relator das Contas em epígrafe, para sua superior 

apreciação e providências que julgar adequadas. 7. Assim, foi 

submetido o feito a manifestação ministerial, consubstanciada por 

meio do Parecer nº 0293/2019-GPAMM, da lavra do douto 

Procurador Adilson Moreira de Medeiros, pugnou pela extinção do 

feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 478, I, do Código 



de Processo Civil c/c os arts. 40 e 99-A, da Lei Complementar nº 

154/96. Nesse caso, devem ser pagos ao contratado os créditos 

decorrentes da efetiva execução do objeto contratual, ressalvada a 

possibilidade de retenção dos créditos até o limite de eventuais 

prejuízos suportados pela Administração em razão da irregularidade 

praticada e da consequente rescisão contratual promovida por culpa 

do contratado, conforme previsão do art. 80, IV, da Lei n. 8.666/93. 

É o Relatório. O Consórcio Público Intermunicipal da Região Centro 

Leste do Estado de Rondônia – CIMCERO, realizou pagamentos em 

benefício da empresa Rondônia Gestão Ambiental S.A., nos exercícios 

de 2015/2016, a qual executou serviços de destinação dos resíduos 

sólidos produzidos nos municípios integrantes do Consórcio, os quais 

apresentaram possíveis irregularidades, razão pela foi instaurada 

Fiscalização de Atos e Contratos para devida apuração. A análise 

exordial promovida pela Unidade Técnica baseou-se nas informações 

integrantes da denúncia apresentada à essa Corte de Contas, autuada 

como fiscalização de atos e contratos, em razão de não preencher os 

requisitos de admissibilidade insertos no art. 80 do Regimento 



Interno do TCE/RO, evidenciando supostas irregularidades de 

caráter formal nos pagamentos realizados em favor das empresas 

Nova Era Indústria de Mineralização Ltda. (matriz) e Rondônia 

Gestão Ambiental S.A. – Sociedade de Propósito Específico (SPA) 

(filial), em face da ausência de certidões negativas trabalhistas e 

fiscais das empresas beneficiárias, bem como identificou os possíveis 

responsáveis. 10. Pois bem, por meio da Decisão Monocrática 

0162/2018, com fundamento no art. 38, III, da Lei Complementar 

nº154/96, em razão da materialidade e relevância, acolhi a proposta 

técnica de autuação como fiscalização de atos e contratos, com 

consequente apuração dos fatos graves supostamente praticados no 

âmbito daquele Consórcio, determinando as respectivas audiências, 

tendo sido apresentadas as justificativas e submetidas ao crivo técnico 

e ministerial. 11. Desse modo, as alegações ofertadas pelos 

defendentes foram acolhidas pela Unidade Técnica, entendimento 

corroborado pelo Ministério Público de Contas, em razão da ausência 

de previsão legal que autorize a Administração Pública a reter ou 

bloquear pagamentos devidos a fornecedores ou prestadores de 



serviços em função de não comprovação de regularidade fiscal ou 

trabalhista, desde que não presentes pendência diversa decorrente da 

contratação que possa ocasionar eventual dano ao erário, concluindo 

pela extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

478, I, do código de Processo Civil c/c os artigos 40 e 99-A, da lei 

complementar nº154/96. Em exame à contratação vê-se que é 

imposição legal manter, durante a sua execução, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no termo do certame, tendo por 

obrigação manter a regularidade fiscal e legal atestadas por certidões 

negativas de débito perante os entes públicos. 13. É fato que a 

ausência de certidões negativas ou a presença de certidões positivas 

não servem de base para impedir o pagamento de serviços já 

realizados ou bens entregues pelo contratado, entretanto a ausência 

das condições de habilitação e qualificação no curso da contratação 

justifica a aplicação de sanção à empresa ou mesmo sua rescisão, nos 

moldes dos dispositivos nos artigos. 87, 79, I, 78, I e 55, III, da Lei 

8.666/93. 14. No entanto, necessário estabelecer um processo 

administrativo com garantias ao contraditório e a ampla defesa da 



empresa, permitindo ao gestor avaliar os motivos da inadimplência e 

possíveis consequências à continuidade dos serviços públicos, afim de 

verificar à medida que melhor atende ao interesse público. 15. De 

modo, que se impõe ainda, a verificação se a inadimplência da 

contratada perante outros órgãos não foram ocasionados por atrasos 

na liquidação e pagamento dos serviços executados, conforme se 

extrai do quadro apresentado no relatório técnico3 final, que 

demonstra vários dias de atraso em relação aos pagamentos dos 

serviços realizados. 16. Com essas considerações entendo que as 

justificativas devem ser acolhidas e a proposta técnica para que se 

determine ao gestor do CIMCERO que, quando necessário, adote as 

medidas legais previstas na Lei de Licitações, com aplicação de 

sanções ou mesmo a rescisão contratual, desde que respeitado o 

devido processo legal, assegurando os direitos a ampla defesa e ao 

contraditório a empresa contratada. Por fim, ante o exposto concluiu-

se não subsistir previsão legal autorizativa à Administração Pública a 

reter ou bloquear pagamentos devidos a contratados por ausência de 

comprovação de regularidade fiscal ou trabalhista, desde que não 



existam quaisquer outras pendências decorrentes da contratação, 

potencialmente danosos ao erário, razão pela qual deve-se extinguir o 

feito, com resolução de mérito e determinação aos gestores. Diante do 

exposto, acolhendo a conclusão do Relatório Técnico, bem como 

acompanhando o posicionamento esposado pelo Parecer Ministerial 

nº 0293/2019 – GPAMM (ID 801412), submeto a esta colenda 2ª 

Câmara o seguinte VOTO: I – Extinguir, por conseguinte, o presente 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 478, I, do 

Código de Processo Civil c/c os artigos. 40 e 99-A, da Lei 

Complementar n. 154/96, em razão de que comprovada a ausência 

das condições de habilitação e qualificação no curso dos Contratos 

com as empresas Nova Era Indústria de Mineralização Ltda. – CNPJ 

nº. 01.351.573/0001-22 e Rondônia Gestão Ambiental S.A. 

(Sociedade de Propósito Específico SPE)- CNPJ nº. 12.710.479/0001-

39. Portanto, caracterizada ilegalidade, no entanto, deixo de aplicar 

qualquer sanção, tendo em vista que a irregularidade que serviu de 

base para realização das audiências das partes, na forma da DM-

GCFCS-TC 0162/2018, inerente aos pagamentos realizados quando 



as empresas não detinham certidões fiscais negativas, ocorrência que 

não impede o pagamento de serviços realizados ou bens entregues, 

entretanto fica consignada nesta decisão que a ausência das condições 

de habilitação e qualificação no curso da contratação justifica a 

aplicação de sanção à empresa ou mesmo sua rescisão, nos moldes 

dos dispositivos nos artigos 87, 79, I, 78, I e 55, III, da Lei 8.666/93, 

respeitado o devido processo legal, com garantias ao contraditório e 

ampla defesa; II – Determinar ao atual Gestor do Consórcio Público 

Intermunicipal da Região Centro leste do Estado de Rondônia 

(CIMCERO), que em casos de prestadores de serviços estejam em 

situação de inadimplência junto aos órgãos governamentais, 

estabeleça processo administrativo próprio, garantindo os direitos a 

ampla defesa e o contraditório ao contratado, nos termos dos artigos 

78, I, II, parágrafo único, e 79, da Lei Federal nº 8.666/93, 

observando ainda: II.1 – Antes de adotar as medidas necessárias para 

a rescisão administrativa do contrato, a Administração Pública 

poderá conceder um prazo para que o contratado regularize suas 

obrigações fiscais e trabalhistas, quando não identificar má-fé ou 



constatar a capacidade do contratado de corrigir a situação irregular. 

Em caso de necessidade de rescisão contratual em face da 

irregularidade fiscal ou trabalhista do contratado, a Administração 

deve analisar o custo/benefício da rescisão, ou seja, deve avaliar e 

formalmente justificar, sob a ótica da economicidade, da real 

necessidade e da eficiência, o que melhor satisfaz o interesse público 

nessa situação, levando em conta: i) estágio de evolução do 

cumprimento do contrato, ii) os custos inerentes a uma nova 

contratação; e iii) e a suficiência das garantias contratuais e dos 

créditos do contratado para indenizar eventual prejuízo ao erário 

decorrente da rescisão administrativa. III – Dar ciência, via Diário 

Oficial eletrônico do TCE-RO, do teor da Decisão, inclusive para efeito 

de contagem de prazos recursais, conforme dispõe a Lei 

Complementar nº 749/13, após os trâmites regimentais, arquive-se”, 

relatou o conselheiro do TCE/RO. 

 

JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE O TEMA 



 

Antes de avançar na exposição fática, crucial assentar que é 

inaplicável ao caso sub examine o tema de repercussão geral de 

número 835, do Supremo Tribunal Federal, pois há um fator 

específico que diferencia os casos da análise realizada pela corte 

superior no RE 848826/CE: a origem diversa dos recursos. Tema de 

Repercussão Geral de número 0835, fixado em 10/08/2016. Para os 

fins do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64, de 18 de 

maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 

2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto 

as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio 

dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente 

deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Portanto, os 

recursos geridos são constituídos pela junção de recursos públicos 

oriundos de entes federativos diversos. Para melhor compreensão 

dessa distinção aplicável aos convênios e consórcios públicos, 

transcreve-se o entendimento claramente adotado pelo TSE, após a 

decisão da Repercussão Geral nº 835 pelo STF, em 2016: RECURSOS 



ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90. 

REJEIÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E 

UNIÃO. RECURSOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 848.826/CE E 729.744/MG). 

NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE FUNDO. CONTAS 

INTEMPESTIVAS. APLICAÇÃO DE RECURSOS. REGULARIDADE. 

AUSÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DO REGISTRO. 

DESPROVIMENTO. (…); 7. O c. Supremo Tribunal Federal definiu 

tese, com repercussão geral, de que a competência para julgar contas 

prestadas por Chefe do Poder Executivo Municipal é da respectiva 

Câmara, nos termos do art. 31 da CF/88 (RE 848.826/CE e 

729.744/MG, em 17.8.2016). 8. A matéria foi apreciada sob temática 

de contas de gestão versus contas de governo, sendo incontroverso 

que ambas compreenderam, naquela hipótese, recursos do erário 

municipal. O caso dos autos, ao contrário, versa sobre ajuste contábil 

envolvendo verbas oriundas de convênio com a União. Assim, a 



posição externada pela c. Suprema Corte não alberga a hipótese sob 

julgamento. Aplica-se o art. 71, VI, da CF/88, segundo o qual compete 

ao Tribunal de Contas da União “fiscalizar a aplicação de quaisquer 

recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou 

outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a 

Município”, preservando-se, por conseguinte, o protagonismo que 

sempre pautou a atuação do órgão de contas. 10. Estender a tese de 

repercussão geral aos casos de convênio entre municípios e União 

ensejaria incongruência, porquanto o Poder Legislativo municipal 

passaria a exercer controle externo de recursos financeiros de outro 

ente federativo. 11. Mantido, portanto, o entendimento desta Corte 

Superior acerca da competência do Tribunal de Contas da União em 

casos como o dos autos. (…). Recurso Especial Eleitoral nº 4682, 

Acórdão, Relator (a) Min. Herman Benjamin, Publicação: PSESS – 

Publicado em Sessão, Data 29/09/2016). ELEIÇÕES 2016. 

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. 

PREFEITO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, g, DA LC 64/90. 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL. RESPONSÁVEL LEGAL. 



CONTAS REJEITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO. ÓRGÃO COMPETENTE. DOLO NÃO CARACTERIZADO. 

INELEGIBILIDADE AFASTADA. PROVIMENTO. 

 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários 

nos 848.826/CE e 729.744/MG, em 17.8.2016, fixou a atribuição 

exclusiva da Câmara Municipal para o exame das contas, sejam de 

governo ou de gestão, dos Chefes do Poder Executivo. No entanto, tais 

decisões não abrangeram a competência para o julgamento das contas 

relativas aos convênios firmados entre diferentes entes federativos, 

entendimento que deve ser estendido ao caso dos autos. 2. In casu, o 

entendimento perfilhado no acórdão regional, segundo o qual o 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão competente para 

julgamento das contas de prefeito relativas à atuação como 

representante legal de consórcio público intermunicipal não 

contradiz o atual posicionamento adotado pelo STF sob o regime de 

repercussão geral. Em que pese o parágrafo único do art. 9º da Lei nº 



11.107/2005 prever a possibilidade de controle externo dos atos 

relativos aos consórcios públicos – o que deve ocorrer nos limites dos 

recursos empregados por cada um dos entes consorciados -, este 

concentrou nas atribuições dos Tribunais de Contas competentes 

para apreciação das contas dos respectivos representantes legais a 

função de fiscalizar a contabilidade global e a gestão dos recursos 

despendidos pelo colegiado de entes públicos participantes, assim 

definidos: “NOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS, ASSIM COMO NOS 

CONVÊNIOS, OS RECURSOS SÃO ORIUNDOS DE DIFERENTES 

FONTES, NÃO SENDO CABÍVEL, PORTANTO, SOB PENA DE 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À AUTONOMIA DOS 

ENTES CONSORCIADOS, QUE A FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL E 

FINANCEIRA SEJA EXERCIDA PELO PODER LEGISLATIVO DE 

APENAS UM DELES. Os Tribunais de Contas possuem competência 

para proferir decisão meritória acerca das contas de consórcio 

público, não se restringindo a atuar, nesses casos, como mero órgão 

auxiliar. Apesar da gravidade das falhas, que atrairiam, a princípio, a 

inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, o caso 



apresenta particularidades, quais sejam, os vícios foram causados 

pelo descumprimento do quanto pactuado pelos municípios 

integrantes do consórcio, que deixaram de repassar à associação 

pública as respectivas quotas de recursos, ocasionando o déficit de 

execução orçamentária e, consequentemente, a inadimplência dos 

diversos compromissos por ela firmados. 8. Diante da moldura fática 

descrita no acórdão regional, não há como concluir que os vícios 

tenham resultado da vontade do recorrente, ou seja, não se pode 

presumir que o gestor tenha agido com dolo ou má-fé, razão pela qual 

o ius honorum ser preservado. Ausente o elemento subjetivo da 

conduta que ensejou a rejeição de contas, não se configura a 

inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. Recurso 

conhecido e provido para deferir o registro de candidatura. (Recurso 

Especial Eleitoral nº 17751, Acórdão, Relator (a) Min. Luciana Lóssio, 

Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Tomo. Data 

07/04/2017, Página 82-83) ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL 

ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO PELO 

TRE/SP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEFERIMENTO DO 



REGISTRO NO JUÍZO A QUO. VICE-PREFEITO (INTEGRANTE DE 

CHAPA MAJORITÁRIA ELEITA). GESTOR MUNICIPAL. 

DESAPROVAÇÃO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE CONTAS 

ESTADUAL. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. 

INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/90. PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE. AFRONTA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. 

IRREGULARIDADE INSANÁVEL. ATO DOLOSO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO. 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ELEITORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO 

EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº 30/TSE. IMPOSSIBILIDADE 

DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 24/TSE. DESPROVIMENTO. A 

autoridade competente para julgar as contas de convênio, para fins de 

incidência da alínea g, é a Corte de Contas da União, ex vi do art. 71, 

VI, da Constituição de 1988, e da remansosa jurisprudência deste 

Tribunal Superior, nos casos de convênio firmado entre Município e 



União (REspe n° 4682/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, PSESS em 

29.9.2016 e AgR-REspe nº 101-93/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, PSESS 

em 21.11.2012). (Recurso Especial Eleitoral nº 21321, Acórdão, Relato 

r(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, 

Data 05/06/2017). A jurisprudência entendia que irregularidades 

insanáveis eram as que apresentavam “nota de improbidade” (TSE – 

REspe nº 23.345/SE – Rel. Min. Caputo Bastos – j. 24.9.2004). A 

partir da edição da LC nº 135/2010, o legislador estabeleceu que a 

inelegibilidade deve ser imputada àqueles que tiverem suas contas 

relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por 

irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade 

administrativa. José Jairo Gomes observa que o requisito de que a 

inelegibilidade também configure ‘ato doloso de improbidade 

administrativa’ tem a única finalidade de estruturar a inelegibilidade. 

Destarte, não há falar em condenação em improbidade 

administrativa, mas apenas em apreciação e qualificação jurídica de 

fatos e circunstâncias relevantes para a estruturação da 

inelegibilidade em apreço. Deve-se consignar que a Justiça Eleitoral 



tem a tarefa de aferir se os fatos que deram causa à rejeição de contas 

por irregularidade insanável contêm a aptidão de configurar ato 

doloso de improbidade administrativa, ou seja, se, em tese, importam 

dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da 

Administração Pública. Nesse sentido, aliás, o TSE decidiu que para 

fins de análise do requisito “irregularidade insanável que configure 

ato doloso de improbidade administrativa”, contido no art. 1º, I, g, da 

LC 64/90, compete à Justiça Eleitoral aferir elementos mínimos que 

relevem má-fé, desvio de recursos públicos em benefício próprio ou 

de terceiros, dano ao erário, improbidade ou grave afronta aos 

princípios que regem a administração pública. (Agravo Regimental 

em Recurso Especial Eleitoral nº 482/RS – j. 15.10.2019 – Relator 

Min. Jorge Mussi). Constitui ato de improbidade administrativa que 

atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação 

ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I – praticar ato 

visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 

previsto, na regra de competência. Como visto, resta plenamente 



verificado que o julgamento irregular das contas do ora impugnado 

decorreu de irregularidade insanável, configuradora de ato doloso de 

improbidade administrativa. A primeira delas atine ao 

descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente 

pela ocorrência de déficit financeiro nas contas do consórcio público 

(art. 1º, § 1º, da LC n. 101, de 2000, c/c o art. 48, “b”, da Lei n. 4.320, 

de 1964. Adotando-se a base teórica e jurisprudencial dantes exposta, 

quanto à suficiência do dolo genérico ou eventual para a 

caracterização de tal inelegibilidade, percebe-se que a segunda 

irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas reforça a má-fé de 

candidato na condução de diretor-executivo, à época, do CIMCERO. 

Nesse ponto, muito mais do que descumprimento à Instrução 

Normativa do TCE, o candidato recaiu em novo descumprimento 

doloso da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois como gestor de 

recursos públicos não pode, simplesmente, prescindir do controle 

interno, pois isso significa dispensar a gestão fiscal (art. 54, parágrafo 

único, e art. 59 da LRF). Com tais condutas, o candidato assumiu os 

riscos de não atender aos comandos legais que vinculam a 



administração pública e na forma de dolo eventual, incidiu na prática 

de improbidade administrativa prevista no art. 11, caput, da Lei nº 

8.429/1992 e artigo 11, que versam o seguinte: “Constitui ato de 

improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres 

de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, 

e notadamente”. Portanto, era plenamente conhecedor da rigidez e da 

importância das normas orçamentárias, das obrigações impostas aos 

gestores pela LRF e da imprescindibilidade do controle interno para 

a gestão de recursos públicos. Tudo a comprovar o elemento subjetivo 

doloso na prática das irregularidades apontadas pelo TCE/RO. 

 

DAS IRREGULARIDADES A CORNÉLIO DUARTE DE 

CARVALHO 

 

Autos: 7001133-44.2016.8.22.0022 Gabriela Begnis Motta Medeiros, 

diretora de secretaria do TJ/RO, publicou despacho de intimação, do 



dia 06/01/2021, às 09:58:58, informando o retorno dos autos da 

instância superior, consignando, ainda, o seguinte: ” Ficam as partes 

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

retorno dos autos, sob pena de arquivamento. Advertência: Conforme 

prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 3896/16, o feito poderá ser 

desarquivado a qualquer momento, desde que apresentado pedido 

descritivo, acompanhado de planilha dos créditos, de acordo com os 

artigos 523 e 524 do CPC, visando a intimação da parte adversa ao 

início do cumprimento de sentença”.  

 

DO RELATÓRIO 

 

Consta no acórdão, da relatoria do eminente Eurico Montenegro, 

desembargador do TJ/RO, 03 (três) dispositivos, quais sejam, letras 

“a”, “b” e “c”, que versam o seguinte: “Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I do CPC; nos termos do 37, caput, incisos II, IX e §4º, da 

Constituição Federal, na Lei nº 7.347/85 e artigos 4º, 11 e 12, inciso 



III e parágrafo único, da Lei 8.429/92 julgo procedente os pedidos 

iniciais para: a) condenar o requerido Valdeci Elias no pagamento de 

multa civil no valor de cinco vezes a última remuneração percebida 

como Secretário Municipal de Saúde; b) determinar a proibição de 

Valdeci Elias de contratar com o poder público municipal de São 

Miguel do Guaporé ou receberem benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 

(três) anos. Para tanto, oficie-se à Fazenda Pública Municipal; c) 

determinar a suspensão dos direitos políticos de Valdeci Elias, pelo 

prazo de 03 (três) anos. Para tanto, oficie-se à Justiça Eleitoral de São 

Miguel do Guaporé, para as providências necessárias, nos termos do 

artigo 71 e seguintes, do Código Eleitoral. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais (destaquei) ”. DO RETORNO DOS 

AUTOS À ORIGEM A decisão do relator foi proferida no dia 

28/05/2020. No dia 17/06/2020, Marilia Midori Yoshida de 

Almeida, da Coordenadoria Especial do CPE do 2º Grau, do TJ/RO, 

certificou nos autos o seguinte: “Certifico que o v. acórdão de Id nº 



8868117, foi disponibilizado no DJE n. 110 de 16/06/2020, 

considerando-se como data da publicação o dia 17/06/2020, primeiro 

dia útil posterior à disponibilização (artigo 4º §§ 3º e 4º, da Lei 11.419, 

c/c art. 6º, caput e § 1º, da Resolução n.007/2007-PR-TJRO) ”. 

Valeska Pricyla Barbosa Sousa, coordenadora da CPE/2°GRAU, 

certificou, no dia 24/09/2020, o processo que condenou Valdeci Elias 

que transitou em julgado o acórdão em 08/07/2020, dia subsequente 

ao término do prazo recursal. No dia 19/10/2020, Ítalo Ricardo Veiga 

Cidin, da Coordenadoria Especial do CPE do 2º Grau do TJ/RO, 

certificou nos autos o seguiste: “Nesta data, faço remessa destes autos 

à origem, com baixa”. Os autos retornaram à origem no dia 

29/10/2020. Um dos dispositivos finais do acórdão, referente à 

decisão do relator dos autos na corte, desembargador Eurico 

Montenegro, faz menção ao cumprimento do artigo 71, do Código 

Eleitoral, que assim prevê: “São causas de cancelamento: I - a infração 

dos artigos. 5º e 42; II - a suspensão ou perda dos direitos políticos; 

III - a pluralidade de inscrição; IV - o falecimento do eleitor; V - deixar 

de votar em 3 (três) eleições consecutivas. (Redação dada pela Lei nº 



7.663, de 27.5.1988) § 1º A ocorrência de qualquer das causas 

enumeradas neste artigo acarretará a exclusão do eleitor, que poderá 

ser promovida ex officio, a requerimento de delegado de partido ou 

de qualquer eleitor. § 2º No caso de ser algum cidadão maior de 18 

(dezoito) anos privado temporária ou definitivamente dos direitos 

políticos, a autoridade que impuser essa pena providenciará para que 

o fato seja comunicado ao juiz eleitoral ou ao Tribunal Regional da 

circunscrição em que residir o réu. § 3º Os oficiais de Registro Civil, 

sob as penas do Art. 293, enviarão, até o dia 15 (quinze) de cada mês, 

ao juiz eleitoral da zona em que oficiarem, comunicação dos óbitos de 

cidadãos alistáveis, ocorridos no mês anterior, para cancelamento das 

inscrições. § 4º Quando houver denúncia fundamentada de fraude no 

alistamento de uma zona ou município, o Tribunal Regional poderá 

determinar a realização de correição e, provada a fraude em 

proporção comprometedora, ordenará a revisão do eleitorado 

obedecidas as Instruções do Tribunal Superior e as recomendações 

que, subsidiariamente, baixar, com o cancelamento de ofício das 



inscrições correspondentes aos títulos que não forem apresentados à 

revisão. (Incluído pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966) ”.  

 

DA SÚMULA 53 DO TSE  

 

No dia 28/06/2016, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a Súmula 

53, publicada no diário eletrônico da corte nos dias 24 e 27 de junho 

do mesmo ano. O relator do comando legal, é o ministro Dias Toffoli, 

à época, presidente da corte maior de justiça eleitoral. Participaram 

do julgamento, além do relator, os ministros Gilmar Mendes, Luiz 

Fux, Herman Benjamin Napoleão Nunes Maia Filho, Henrique Neves 

da Silva e Luciana Lóssio. O texto ficou assim: “O Tribunal Superior 

Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso XV, 

do Código Eleitoral, resolve aprovar a proposta de edição do seguinte 

verbete de súmula: O filiado a partido político, ainda que não seja 

candidato, possui legitimidade e interesse para impugnar pedido de 

registro de coligação partidária da qual é integrante, em razão de 



eventuais irregularidades havidas em convenção. Ac.-TSE, de 

10.5.2016, no PA nº 32345. Referências: Ac.-TSE, de 21.8.2014, no 

RCand nº 73976; Ac.-TSE, de 26.11.2008, no AgR-REspe nº 32625; 

Ac.-TSE, de 2.9.1998, no RO nº 191”.  

 

DA JURISPRUDÊNCIA DO CASO EM COMENTO  

 

Nas eleições do ano de 2016, a Súmula 53 do TSE foi aplicada no 

Município de Natividade (RJ), referente à RESPE 0000173- 

96.2016.6.19.0043, com a seguinte ementa: “ELEIÇÕES 2016. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS 

(DRAP). DEFERIDO COM EXCLUSÃO DE UM DOS PARTIDOS 

(PSD). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE 

DO SEGUNDO IMPUGNANTE FILIADO A PARTIDO INTEGRANTE 

DA COLIGAÇÃO IMPUGNADA. SÚMULA Nº 53/TSE. CONVENÇÃO 

PARTIDÁRIA. PARTICIPAÇÃO DE DIRIGENTE COM DIREITOS 



POLÍTICOS SUSPENSOS. IRREGULARIDADE. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 1. O filiado à grei partidária, ainda que não seja 

candidato, detém legitimidade ativa "ad causam" para impugnar 

pedido de registro de coligação integrada pelo respectivo partido, nas 

hipóteses de eventuais irregularidades na convenção partidária. 

Inteligência da Súmula nº 53/TSE. 2. A suspensão de direitos 

políticos implica a automática suspensão da filiação partidária por 

igual período, circunstância que interdita o cidadão privado de seus 

direitos políticos de exercer cargos de natureza política ou de direção 

dentro da agremiação partidária (RGP nº 305/DF, Rel. Min. Luciana 

Lóssio, DJe de 16.9.2014). 3. In casu, o TRE/RJ manteve o 

deferimento do DRAP da Coligação Recorrente com exclusão do PSD 

por considerar irregular a convenção realizada pela grei partidária, 

porquanto presidida por dirigente cujos direitos políticos estão 

suspensos em decorrência de condenação por improbidade 

administrativa transitada em julgado. Tal entendimento encontra 

amparo na jurisprudência desta Corte Superior, razão pela qual não 

merece reparos. 4. Temas que não foram analisados pela instância 



regional, e que tampouco foram objeto de embargos de declaração a 

fim de provocar a manifestação daquele Tribunal sobre as matérias, 

padecem da ausência do indispensável prequestionamento, atraindo 

o Enunciado da Súmula nº 356/STF. 5. Agravo regimental 

desprovido. Decisão. O Tribunal, por unanimidade, negou 

provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator”.  

 

DO DIRIGENTE PARTIDÁRIO COM OS DIREITOS POLÍTICOS 

CASSADOS PELO TJ/RO 

 

No dia 25/’10/2020, Valdeci Elias protocolou requerimento no Juízo 

da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do Guaporé processo relacionado 

à prestação de contas eleitorais, no feito autuado sob o número 

0600361-41.2020.6.22.0035, às eleições de 2020, uma vez que o 

servidor público municipal que teve seu título cancelado pelo TJ/RO, 

conforme dito anteriormente, foi escolhido tesoureiro do MDB para 

representar a agremiação partidária perante à Justiça Eleitoral de São 



Miguel do Guaporé. Segue o pedido postulado pelo dirigente 

partidário que está com os direitos políticos cassados: “PRESTAÇÃO 

DE CONTAS ELEITORAIS ELEIÇÕES de 2020. Apresentação das 

Contas. Autuação. Petição Inicial. Tribunal Superior Eleitoral. 

Direção Municipal. Comissão provisória. CNPJ nº 15.779.736/0001-

87 do partido MDB, na unidade eleitoral de São Miguel do Guaporé, 

apresenta neste ato sua prestação de contas parcial, gerada pelo 

Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) com número de 

controle P15000400418RO0510190, referente às eleições de 2020, 

para fins de autuação pelo SPCE no Processo Judicial Eletrônico 

(PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101, da 

Resolução TSE nº 23.607/2019”.  

 

DA REVELIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 

No 30/12/2020, o TSE providenciou a juntada nos autos de prestação 

de contas do MDB, sob a “responsabilidade” de Valdeci Elias, certidão 



com os seguintes dizeres: “O documento a seguir foi juntado aos autos 

do processo de número 0600361-41.2020.6.22.0035 em 30/12/2020 

17:48:23 por TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE 

CONTAS ELEITORAIS - ELEIÇÕES de 2020. Certidão de 

inadimplência. Certifica-se que, findo o prazo fixado para a 

apresentação das contas finais, a direção municipal do partido MDB, 

CNPJ nº 15.779.736/0001-87, na unidade eleitoral São Miguel do 

Guaporé, não apresentou a referida prestação de contas final 

referente às eleições de 2020, nos termos do 49, §5º, I e II da 

Resolução TSE nº 23.607/2019 (destaquei) ”.  

 

DO EFEITO DA REVELIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

PARTIDÁRIAS  

 

No ano de 2012, o Tribunal de Contas da União deliberou sobre o 

tema revelia na prestação de contas partidárias nos autos de número 

043.686/2012-5, da 2 Câmara, aprovando a ementa que assim reza: 



“TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTIDO DA FRENTE 

LIBERAL (PFL). RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO GERIDOS 

EM 2004. NÃO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. CITAÇÃO. REVELIA DE UM 

RESPONSÁVEL. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DE 

OUTRO RESPONSÁVEL. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. 

MULTA. Julgam-se irregulares as contas e em débito o responsável, 

com aplicação de multa, em face da não comprovação da boa e regular 

aplicação de recursos federais recebidos do Fundo Partidário”. O feito 

está relacionado à tomada de conta especial, envolvendo os 

responsáveis Antônio José Imbassahy da Silva; Carlos Roberto da 

Cunha; Francisco Benjamim Fonseca de Carvalho e Hélio Correia de 

Mello, de origem do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. O sumário 

registra o evento: “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTIDO DA 

FRENTE LIBERAL (PFL). RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO 

GERIDOS EM 2004. NÃO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. CITAÇÃO. 

REVELIA DE UM RESPONSÁVEL. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES 



DE DEFESA DE OUTRO RESPONSÁVEL. CONTAS IRREGULARES. 

DÉBITO. MULTA. Julgam-se irregulares as contas e em débito o 

responsável, com aplicação de multa, em face da não comprovação da 

boa e regular aplicação de recursos federais recebidos do Fundo 

Partidário”.  

 

DO RELATÓRIO A RESPEITO DA DECISÃO DO TCU  

 

Peço vênia, excelência, para registrar todo o julgado da maior corte de 

contas do país, por se tratar de um assunto de extrema importância 

ao tema relacionado à prestação de contas partidárias, o qual o TCU 

fez o seguinte relatório do caso análogo ocorrido no Estado da Bahia, 

ligado ao TRE/BA, que reza o seguinte: “Trata-se de tomada de contas 

especial instaurada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia – 

TRE/BA em desfavor dos responsáveis pelas contas do Diretório 

Regional do antigo Partido da Frente Liberal – PFL, atual Democratas 

– DEM, Srs. Francisco Benjamim Fonseca de Carvalho (presidente), 



Carlos Roberto da Cunha (tesoureiro), Antônio José Imbassahy da 

Silva (vice-presidente) e Hélio Correia de Melo (1º tesoureiro), tendo 

em vista a aplicação irregular de recursos federais repassados pelo 

Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo 

Partidário, no exercício de 2004. 2. Diante dos elementos 

constitutivos dos autos, a Secex/BA lançou a instrução inicial à Peça 

nº 5, datada de 1º/2/2013, nos seguintes termos: “A presente tomada 

de contas especial originou-se da reprovação das contas do Diretório 

Regional do Partido da Frente Liberal – PFL, atual Democratas – 

DEM, referentes ao exercício de 2004, em julgamento efetuado pelo 

TRE/BA em 11/12/2006, por meio da Resolução 1.423/2006 (peça 3, 

p. 5). O processo transitou em julgado em 18/12/2006 (peça 3, p. 16). 

3. Dentre as irregularidades que ensejaram a não aprovação da 

prestação de contas dos recursos geridos em 2004 pelo PFL estão: 

ausência de assinaturas em documentos contábeis, comprovação de 

despesa com recibo emitido por pessoas jurídicas, apresentação de 

documentos fiscais vencidos, comprovação de gastos por meio de 

cupons fiscais sem a identificação do contraente da despesa ou em 



nome de terceiros e aquisição de gêneros que não guardavam 

pertinência com a atividade partidária. 4. Ressaltou-se, ainda, que a 

agremiação partidária encontrava-se impedida de receber cotas do 

Fundo Partidário, em face do julgamento pela irregularidade de suas 

contas referentes ao exercício de 2001, conforme decisão prolatada 

nos autos do Processo nº 876 do TRE/BA. 5. Não obstante a 

determinação de suspensão dos repasses, o ‘Demonstrativo de 

Receitas e Despesas’ (peça 1, p. 103/104) apresentado pelo próprio 

PFL/BA evidencia que a agremiação recebeu do seu Diretório 

Nacional, no curso do ano de 2004, um total de R$ 352.000,00. 6. 

Frustradas as tentativas de recomposição do dano de forma 

espontânea, em 31/10/2008 a Presidente do TRE/BA determinou a 

instauração da presente Tomada de contas especial (peça 1, p. 5). Em 

9/7/2009, a Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial – 

CPTCE do TRE/BA apresentou Relatório Circunstanciado dos fatos 

(peça 3, p. 175/191). Às p. 27/32 da peça 3, encontram-se relacionadas 

as despesas comprovadas de forma insatisfatória, cujo somatório 

perfaz o montante histórico de R$ 46.650,09. 7. Após analisar a 



conduta individual dos agentes responsáveis (peça 3, p. 183/187), a 

CPTCE do TRE/BA concluiu que o Srs. Francisco Benjamim Fonseca 

de Carvalho e Carlos Roberto da Cunha, respectivamente, presidente 

e tesoureiro do partido, foram os responsáveis pelas irregularidades e 

pela má gestão dos recursos provenientes do Fundo Partidário 

repassados ao então PFL/BA no ano de 2004. 8. Os autos foram 

remetidos ao Controle Interno do TRE/BA, que verificou que os 

agentes responsáveis substitutos não tinham sido arrolados na TCE, 

apesar de constarem como responsáveis pelas contas do partido (peça 

3, p. 204-205). Dessa forma, os Srs. Antônio José Imbassahy da Silva 

e Hélio Correia de Melo, respectivamente, vice-presidente e 1º 

tesoureiro do partido, foram notificados da instauração da TCE e 

instados a apresentar alegações de defesa e/ou recolher a quantia 

devida (peça 3, p. 208/209). 9. Em 27/8/2012, a CPTCE do TRE/BA 

promoveu o aditamento do Relatório Circunstanciado (peça 4, p. 

94/102) para incluir como responsáveis os Srs. Antônio José 

Imbassahy da Silva e Hélio Correia de Melo. Segundo a Comissão, 

cada um dos responsáveis tardiamente arrolados ‘deveria ter [tido] 



atuação de vigilância enquanto o partido não precisava de sua atuação 

como titular, atitude que pode ser considerada como omissiva’. 10. O 

Controle Interno do TRE/BA certificou a irregularidade das contas 

(peça 4, p. 108-111) e a presidente daquele tribunal tomou ciência das 

conclusões contidas no Relatório e no Certificado de Auditoria (peça 

4, p. 113). Em seguida, a presente TCE foi encaminhada a este TCU, 

tendo sido protocolizada na Secex/BA em 1º/11/2012. O valor 

atualizado do débito até 5/9/2012 era de R$ 71.208,12. EXAME 

TÉCNICO: 11. A Instrução Normativa - TCU 71/2012, de 28/11/2012, 

que revogou a Instrução Normativa – TCU 56, de 5/12/2007, 

estabeleceu um novo piso para a instauração de tomada de contas 

especial. 12. Conforme o art. 6º da citada instrução, salvo 

determinação em contrário do TCU, fica dispensada a instauração da 

tomada de contas especial quando o valor do débito atualizado 

monetariamente for inferior a R$ 75.000,00. Por outro lado, o art. 19 

do mesmo diploma normativo determina a aplicação das disposições 

constantes do art. 6º às tomadas de contas especiais, ainda pendentes 

de citação válida, que se encontrem em tramitação no Tribunal de 



Contas da União. 13. Atualizando o débito até 1º/1/2013, data em que 

a IN 71 entrou em vigor, obtém-se o valor de R$ 73.339,62. Verifica-

se, pois, que o débito atualizado apresenta-se inferior ao limite 

mínimo para instauração e encaminhamento de tomada de contas 

especial ao TCU, o que daria ensejo a seu arquivamento. 14. 

Entretanto, essa tomada de contas especial apresenta característica 

que sugere encaminhamento diverso. 15. Isto porque, conquanto o 

TRE/BA tenha quantificado o débito no valor histórico de R$ 

46.650,09, correspondente a valores cujos documentos foram 

considerados inaptos para comprovar as despesas ou àqueles que não 

guardavam pertinência com a atividade partidária, verifica-se, em 

verdade, que o débito deveria corresponder à totalidade dos recursos 

repassados ao então PFL/BA em 2004 (R$ 352.000,00), uma vez que 

os saques da conta bancárias da agremiação partidária não 

estabeleciam qualquer identidade com as despesas informadas e os 

comprovantes apresentados. 16. Com efeito, os recursos transferidos 

ao Diretório Regional do PFL/BA pelo Fundo Partidário foram 

sacados em sua quase totalidade logo após o depósito na conta 



bancária da agremiação. Essa ocorrência impede o estabelecimento 

do necessário nexo de causalidade entre os recursos liberados pelo 

Fundo Partidário ao PFL/BA e as despesas realizadas, condição 

essencial para formar convicção acerca da regularidade ou não da 

prestação de contas. 17. Confrontando os valores sacados com os 

documentos fiscais apresentados pelo partido político, não é possível 

fixar o liame causal entre os recursos federais oriundos do Fundo 

Partidário e as despesas com fins eleitorais indicadas pelo então 

PFL/BA. 19. Tal fato não passou despercebido nos autos do processo 

nº 1772, que julgou a prestação de contas referente ao exercício de 

2004 do Diretório Regional do PFL/BA. Em laborioso parecer (peça 

2, p. 237/246), a Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia deixou 

assente a irregularidade cometida na utilização dos recursos 

repassados pelo Fundo Partidário: ‘(...)  percebe-se que, consumado o 

saque, nenhum outro pagamento era debitado, dificultando o 

controle da Justiça Eleitoral sobre cada uma das despesas do Partido, 

numa atitude diametralmente oposta ao ditado pela Resolução TSE 

nº 21.841/2004, de que ‘as despesas partidárias devem ser realizadas 



por cheques nominativos ou por crédito bancário identificado’ (art. 

10). Às prestações de contas anuais deve-se aplicar, mais 

apropriadamente, a Lei 9.504/97, na parte em que disciplina as 

campanhas políticas quando diz: “É obrigatório para o partido e para 

os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o 

movimento financeiro da campanha’ (art. 22, grifos adotados) 20. A 

respeito do imprescindível nexo de causalidade, colaciona-se parecer 

do eminente Procurador do Ministério Público junto ao TCU, Júlio 

Marcelo de Oliveira, ofertado nos autos do TC 025.393/2007-3, 

parcialmente reproduzido no Acórdão 6582/2010 – TCU – 1ª 

Câmara, verbis: ‘Os saques das contas bancárias da agremiação, 

portanto, não guardam qualquer identidade com as despesas por ela 

informadas e os comprovantes apresentados. É impossível afirmar, 

portanto, que tais despesas tenham sido realizadas com os recursos 

provenientes do Fundo Partidário e não com recursos de outras 

fontes. Logo, mesmo que se reputem verdadeiros os demonstrativos 

e os comprovantes de despesas apresentados, não há como atestar 

que os recursos do fundo tenham sido realmente empregados para 



efetuar essas despesas e não outras de conteúdo e natureza ignorados. 

E, se remanesce a concreta possibilidade de que os recursos 

provenientes do fundo, em sua totalidade, tenham sido empregados 

em finalidades diversas das previstas em lei (art. 44 da Lei 

9.069/1995), não há alternativa senão julgar irregulares as contas dos 

responsáveis, imputando-lhes débito correspondente à totalidade dos 

recursos recebidos pela agremiação à conta do fundo. A 

jurisprudência deste Tribunal aplicável às transferências de recursos 

federais por meio de convênios pode ser tomada como referência para 

o caso análogo das transferências de recursos do Fundo Partidário, 

tratado aqui. E ela estabelece que a congruência entre a 

movimentação bancária e os comprovantes de despesas é elemento 

crucial para o estabelecimento do nexo de causalidade entre as 

despesas realizadas e os recursos transferidos, indispensável para a 

aprovação das contas. Demonstrar a existência desse nexo faz parte 

do inafastável ônus do gestor de comprovar a boa e regular aplicação 

dos recursos públicos colocados sob sua administração. (...). Essa 

exigência também está inscrita na legislação eleitoral. A Lei n. 



9.096/1995, que dispõe sobre os partidos políticos, estabelece, no art. 

34, caput, e inciso III, que a Justiça eleitoral deve fiscalizar se a 

escrituração contábil do partido, que deve ser acompanhada da 

documentação pertinente, reflete adequadamente a real 

movimentação financeira dos recursos aplicados nas campanhas 

eleitorais. (Grifado).’ 21. Outro ponto a se ressalvar no processo foi a 

indicação de todos os dirigentes do PFL/BA como responsáveis. 22. 

Ao nosso ver, inadequada a conduta do tomador de contas. Não é 

admissível querer responsabilizar quatro pessoas, quando se sabe que 

invariavelmente os cheques são assinados por apenas duas. 23. A 

Resolução TSE 21841/2004, em seu art. 36, § 1º, é clara ao estabelecer 

que ‘Os elementos apontados na apuração dos fatos devem permitir a 

verificação do nexo causal entre a conduta, omissiva ou comissiva, do 

(s) agente (s) e o débito ou o dano apurado’.24. Portanto, para a 

inculpação e a consequente responsabilização civil do dirigente é 

necessário que sua atuação seja concreta na condução das contas da 

agremiação. 25. E a exigência vai além. Da investigação realizada na 

TCE, deve restar configurado o liame entre os atos concretos 



praticados pelo agente responsável (ou a omissão em seus deveres 

ordinários) e o dano ao erário, consubstanciado na aplicação irregular 

ou não comprovação de recursos públicos. 26. Pois bem. Apesar de 

constarem formalmente como suplentes no rol de responsáveis pelas 

contas do PFL/BA no ano de 2004 (peça 1, p. 174), constatou-se, no 

curso do presente TCE, que tanto o Sr. Antônio José Imbassahy da 

Silva quanto o Sr. Hélio Correia de Melo não tiveram atuação efetiva 

no manuseio e utilização dos recursos do Fundo Partidário 

repassados ao PFL/BA. Vejamos. 27. Não há na Prestação de Contas 

nº 1722 nenhum ofício, memorial de cálculo ou formulário que tenha 

sido assinado pelos sobreditos agentes. A única referência a 

participações dos Srs. Antônio José Imbassahy da Silva e Hélio 

Correia de Melo em atividades partidárias é encontrada no ‘Parecer 

da Comissão Executiva’, em que se atesta a aprovação das contas do 

exercício de 2004, mesmo assim sem a assinatura dos dois dirigentes. 

28. No particular, são esclarecedores e guardam perfeita sintonia com 

o conjunto probatório colhido nos autos, os depoimentos prestados 

pelos Srs. Francisco Benjamim Fonseca de Carvalho e Carlos Roberto 



da Cunha. Esses elementos apontam que os Srs. Antônio José 

Imbassahy da Silva e Hélio Correia de Melo exerciam as funções de 

substitutos eventuais, respectivamente, do presidente e do tesoureiro, 

não havendo qualquer evidência de que tenham efetivamente 

exercido estas atribuições no exercício de 2004, nem de que tenham 

tido qualquer participação nos atos praticados pela agremiação que 

causaram dano ao erário. 29. A propósito, inquirido sobre a 

distribuição das tarefas e responsabilidades na estrutura partidária 

(peça 3, p. 178), o Sr. Francisco Benjamim Fonseca de Carvalho 

afirmou: ‘(...) Que assinava todos os documentos do partido, 

principalmente os relativos ao TRE/BA; Que assinava, também os 

cheques, juntamente com o tesoureiro, conforme disposição 

estatutária; (...) Que a Tesouraria não era organizada por Carlos 

Roberto da Cunha, Tesoureiro, em razão de suas atividades 

particulares, mas acompanhava e participava, inclusive assinando os 

cheques, conforme disposto em Estatuto; (...)’ 30. Por outro lado, o 

Sr. Carlos Roberto da Cunha, em declarações prestadas em 8/7/2009, 

afirmou que, como tesoureiro da agremiação partidária, ‘assinava os 



cheques e verificava com o Presidente alguns pagamentos, não todos’. 

Acrescentou, ao final, que ‘além dos cheques, deve ter assinado em 

conjunto com o Presidente um demonstrativo que serviu para a 

prestação de contas’. (Peça 3, p. 179) 31. Dessa forma, por tudo 

exposto, propõe-se a exclusão da responsabilidade dos Srs. Antônio 

José Imbassahy da Silva e Hélio Correia de Melo e a citação solidária 

dos Srs. Francisco Benjamim Fonseca de Carvalho e Carlos Roberto 

da Cunha, na condição de, respectivamente, ex-presidente e ex-

tesoureiro do Diretório Regional do então Partido da Frente Liberal 

na Bahia – PFL/BA, atualmente denominado Democratas - DEM, em 

decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos 

recursos oriundos do Fundo Partidário recebidos durante o exercício 

de 2004 por aquela agremiação partidária, em face da 

impossibilidade de estabelecer o indispensável nexo causal entre os 

saques dos recursos recebidos e as despesas/comprovantes 

apresentados pelo partido. O exame das ocorrências descritas na 

seção ‘Exame Técnico’ permitiu, na forma dos arts. 10, § 1º, e 12, 

incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do 



RI/TCU, definir a responsabilidade solidária dos Srs. Francisco 

Benjamim Fonseca de Carvalho e Carlos Roberto da Cunha e apurar 

adequadamente o débito a eles atribuído. Propõe-se, por conseguinte, 

que se promova a citação dos responsáveis. Ante todo o exposto, 

submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) realizar 

a citação solidária dos Srs. Francisco Benjamim Fonseca de Carvalho 

(CPF 000.389.975-68), na condição de ex-presidente do Diretório 

Regional do então Partido da Frente Liberal na Bahia – PFL/BA, 

atualmente denominado Democratas - DEM, e Carlos Roberto da 

Cunha (CPF 003.459.705-00), na condição de ex-tesoureiro do 

Diretório Regional do Partido da Frente Liberal na Bahia – PFL/BA, 

atualmente denominado Democratas - DEM, com fundamento nos 

arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, 

incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias 

apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Fundo 

Partidário as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente 

a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se 

na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da 



legislação em vigor, em decorrência da não comprovação da boa e 

regular aplicação dos recursos oriundos do Fundo Partidário 

recebidos durante o exercício de 2004 pelo Diretório Regional do 

PFL/BA, em face da impossibilidade de estabelecer o indispensável 

nexo causal entre os saques dos recursos recebidos e as 

despesas/comprovantes apresentados pelo partido. Da investigação 

realizada na TCE, deve restar configurado o liame entre os atos 

concretos praticados pelo agente responsável (ou a omissão em seus 

deveres ordinários) e o dano ao erário, consubstanciado na aplicação 

irregular ou não comprovação de recursos públicos. 26. Pois bem. 

Apesar de constarem formalmente como suplentes no rol de 

responsáveis pelas contas do PFL/BA no ano de 2004 (peça 1, p. 174), 

constatou-se, no curso do presente TCE, que tanto o Sr. Antônio José 

Imbassahy da Silva quanto o Sr. Hélio Correia de Melo não tiveram 

atuação efetiva no manuseio e utilização dos recursos do Fundo 

Partidário repassados ao PFL/BA. Vejamos. 27. Não há na Prestação 

de Contas nº 1722 nenhum ofício, memorial de cálculo ou formulário 

que tenha sido assinado pelos sobreditos agentes. A única referência 



a participações dos Srs. Antônio José Imbassahy da Silva e Hélio 

Correia de Melo em atividades partidárias é encontrada no ‘Parecer 

da Comissão Executiva’, em que se atesta a aprovação das contas do 

exercício de 2004, mesmo assim sem a assinatura dos dois dirigentes. 

28. No particular, são esclarecedores e guardam perfeita sintonia com 

o conjunto probatório colhido nos autos, os depoimentos prestados 

pelos Srs. Francisco Benjamim Fonseca de Carvalho e Carlos Roberto 

da Cunha. Esses elementos apontam que os Srs. Antônio José 

Imbassahy da Silva e Hélio Correia de Melo exerciam as funções de 

substitutos eventuais, respectivamente, do presidente e do tesoureiro, 

não havendo qualquer evidência de que tenham efetivamente 

exercido estas atribuições no exercício de 2004, nem de que tenham 

tido qualquer participação nos atos praticados pela agremiação que 

causaram dano ao erário. 29. A propósito, inquirido sobre a 

distribuição das tarefas e responsabilidades na estrutura partidária 

(peça 3, p. 178), o Sr. Francisco Benjamim Fonseca de Carvalho 

afirmou: ‘(...) Que assinava todos os documentos do partido, 

principalmente os relativos ao TRE/BA; Que assinava, também os 



cheques, juntamente com o tesoureiro, conforme disposição 

estatutária; (...) Que a Tesouraria não era organizada por Carlos 

Roberto da Cunha, Tesoureiro, em razão de suas atividades 

particulares, mas acompanhava e participava, inclusive assinando os 

cheques, conforme disposto em Estatuto; (...)’ 30. Por outro lado, o 

Sr. Carlos Roberto da Cunha, em declarações prestadas em 8/7/2009, 

afirmou que, como tesoureiro da agremiação partidária, ‘assinava os 

cheques e verificava com o Presidente alguns pagamentos, não todos’. 

Acrescentou, ao final, que ‘além dos cheques, deve ter assinado em 

conjunto com o Presidente um demonstrativo que serviu para a 

prestação de contas’. (Peça 3, p. 179) 31. Dessa forma, por tudo 

exposto, propõe-se a exclusão da responsabilidade dos Srs. Antônio 

José Imbassahy da Silva e Hélio Correia de Melo e a citação solidária 

dos Srs. Francisco Benjamim Fonseca de Carvalho e Carlos Roberto 

da Cunha, na condição de, respectivamente, ex-presidente e ex-

tesoureiro do Diretório Regional do então Partido da Frente Liberal 

na Bahia – PFL/BA, atualmente denominado Democratas - DEM, em 

decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos 



recursos oriundos do Fundo Partidário recebidos durante o exercício 

de 2004 por aquela agremiação partidária, em face da 

impossibilidade de estabelecer o indispensável nexo causal entre os 

saques dos recursos recebidos e as despesas/comprovantes 

apresentados pelo partido. O exame das ocorrências descritas na 

seção ‘Exame Técnico’ permitiu, na forma dos arts. 10, § 1º, e 12, 

incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do 

RI/TCU, definir a responsabilidade solidária dos Srs. Francisco 

Benjamim Fonseca de Carvalho e Carlos Roberto da Cunha e apurar 

adequadamente o débito a eles atribuído. Propõe-se, por conseguinte, 

que se promova a citação dos responsáveis. Ante todo o exposto, 

submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) realizar 

a citação solidária dos Srs. Francisco Benjamim Fonseca de Carvalho 

(CPF 000.389.975-68), na condição de ex-presidente do Diretório 

Regional do então Partido da Frente Liberal na Bahia – PFL/BA, 

atualmente denominado Democratas - DEM, e Carlos Roberto da 

Cunha (CPF 003.459.705-00), na condição de ex-tesoureiro do 

Diretório Regional do Partido da Frente Liberal na Bahia – PFL/BA, 



atualmente denominado Democratas - DEM, com fundamento nos 

arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, 

incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias 

apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Fundo 

Partidário as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente 

a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se 

na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da 

legislação em vigor, em decorrência da não comprovação da boa e 

regular aplicação dos recursos oriundos do Fundo Partidário 

recebidos durante o exercício de 2004 pelo Diretório Regional do 

PFL/BA, em face da impossibilidade de estabelecer o indispensável 

nexo causal entre os saques dos recursos recebidos e as 

despesas/comprovantes apresentados pelo partido: O que se verificou 

nas contas sob análise, portanto, é que houve o pagamento das 

despesas quase em sua totalidade com dinheiro em espécie, o que 

contraria o art. 10, acima transcrito. A realização de pagamentos em 

espécie, através da movimentação pelo caixa, fere a fidedignidade e a 

transparência das contas, uma vez que impede o controle efetivo da 



real destinação dada aos recursos públicos transferidos à agremiação 

partidária. 30. In casu, é certo que houve expressiva movimentação 

de dinheiro em caixa e aplicação irregular dos recursos recebidos, o 

que afronta a Resolução TSE 21.841/2004 e a Lei 9.096/1995, não se 

podendo afirmar que a prestação de contas em exame reflete a real 

movimentação financeira do partido no exercício de 2004. 31. Com 

efeito, os recursos transferidos ao Diretório Regional do PFL/BA pelo 

Fundo Partidário foram sacados em sua quase totalidade logo após o 

depósito na conta bancária da agremiação. Essa ocorrência impede o 

estabelecimento do necessário nexo de causalidade entre os recursos 

liberados pelo Fundo Partidário ao PFL/BA e as despesas realizadas, 

condição essencial para formar convicção acerca da regularidade ou 

não da prestação de contas.32. Faz-se necessário salientar que a 

exigência legal no sentido de que os recursos financeiros transitem 

obrigatoriamente pela conta bancária do partido (art. 4º da Resolução 

TSE 21.841/04), bem como que todas as despesas sejam pagas por 

meio de documento bancário identificável, não tem outra finalidade 

senão propiciar aos órgãos de controle a possibilidade de verificar a 



origem dos recursos arrecadados pelos partidos e se lhes fora dada 

correta destinação, sobretudo se tais recursos financeiros advierem 

do erário, como foi o caso. 33. A respeito do imprescindível nexo de 

causalidade que deve existir entre os saques das contas bancárias da 

agremiação e as despesas por ela informadas e os comprovantes 

apresentados, colaciona-se, em acréscimo, parecer do eminente 

Procurador do Ministério Público junto ao TCU, Júlio Marcelo de 

Oliveira, ofertado nos autos do TC 025.393/2007-3, parcialmente 

reproduzido no Acórdão 6582/2010 – TCU – 1ª Câmara, verbis : ‘Os 

saques das contas bancárias da agremiação, portanto, não guardam 

qualquer identidade com as despesas por ela informadas e os 

comprovantes apresentados. É impossível afirmar, portanto, que tais 

despesas tenham sido realizadas com os recursos provenientes do 

Fundo Partidário e não com recursos de outras fontes. Logo, mesmo 

que se reputem verdadeiros os demonstrativos e os comprovantes de 

despesas apresentados, não há como atestar que os recursos do fundo 

tenham sido realmente empregados para efetuar essas despesas e não 

outras de conteúdo e natureza ignorados. E, se remanesce a concreta 



possibilidade de que os recursos provenientes do fundo, em sua 

totalidade, tenham sido empregados em finalidades diversas das 

previstas em lei (art. 44 da Lei nº 9.069/1995), não há alternativa 

senão julgar irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes 

débito correspondente à totalidade dos recursos recebidos pela 

agremiação à conta do fundo. A jurisprudência deste Tribunal 

aplicável às transferências de recursos federais por meio de convênios 

pode ser tomada como referência para o caso análogo das 

transferências de recursos do Fundo Partidário, tratado aqui. E ela 

estabelece que a congruência entre a movimentação bancária e os 

comprovantes de despesas é elemento crucial para o estabelecimento 

do nexo de causalidade entre as despesas realizadas e os recursos 

transferidos, indispensável para a aprovação das contas. Demonstrar 

a existência desse nexo faz parte do inafastável ônus do gestor de 

comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos colocados 

sob sua administração. (...). Essa exigência também está inscrita na 

legislação eleitoral. A Lei n. 9.096/1995, que dispõe sobre os partidos 

políticos, estabelece, no art. 34, caput, e inc. III, que a Justiça eleitoral 



deve fiscalizar se a escrituração contábil do partido, que deve ser 

acompanhada da documentação pertinente, reflete adequadamente a 

real movimentação financeira dos recursos aplicados nas campanhas 

eleitorais. (Grifado).’ 34. Ao deixar de realizar os pagamentos por 

cheques, ordens bancárias, ou, instrumento afim, pelos quais fosse 

possível estabelecer o nexo entre despesa realizada e saques da conta 

bancária, restou ausente elemento essencial para a demonstração da 

regular utilização dos recursos. A esse respeito a jurisprudência do 

tribunal é firme, a exemplo do seguinte aresto que bem se amolda ao 

caso em exame: ‘7. O que tem que restar bem claro é que não basta 

apresentar a prestação de contas. Esta teria que ser apresentada de 

conformidade com as normas legais que regiam a matéria, na época, 

e os documentos apresentados deveriam guardar conformidade com 

os extratos bancários e com a vigência da avença. Ou seja, deveria 

restar, cabalmente, provado que os recursos transferidos foram 

efetivamente empregados nas despesas relacionadas com a 

consecução do objeto conveniado, o que não aconteceu. (...) 9. Assim, 

os documentos apresentados não têm o condão de comprovar a boa e 



regular aplicação dos recursos repassados ao município, uma vez que 

não evidenciam qualquer nexo de causalidade entre as despesas 

realizadas e a execução do objeto pactuado. (Acórdão n. 3.808/2010-

TCU-2.ª Câmara) ’ 35. Conclui-se, então, que a documentação 

apresentada nas alegações de defesa não foi suficiente para 

comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos, uma vez 

não há como estabelecer o imprescindível nexo de causalidade entre 

os valores repassados pelo Fundo Partidário ao então PFL-BA e as 

despesas realizadas. 36. Dessa forma, o Sr. Carlos Roberto da Cunha 

deve ser condenado a ressarcir o erário, em solidariedade com o Sr. 

Francisco Benjamim Fonseca de Carvalho, e ter suas contas julgadas 

irregulares, imputando-se-lhe, também, multa. O Sr. Francisco 

Benjamim Fonseca de Carvalho não apresentou alegações de defesa, 

permanecendo silente nos autos, devendo ser considerada revel, nos 

termos do art. 12, parágrafo 3º, da Lei 8.443/1992, prosseguindo-se o 

processo. 38. Em face da análise promovida nos itens 24-34, propõe-

se rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Carlos Roberto 

da Cunha, uma vez que não foram suficientes para sanear as 



irregularidades a ele atribuídas. 39. No tocante à aferição quanto à 

ocorrência de boa-fé na conduta dos responsáveis, conforme 

determina o mandamento contido no § 2º do art. 202 do RI/TCU, 

concluiu-se que não há nos autos elementos que permitam reconhecê-

la, podendo este Tribunal, desde logo, proferir o julgamento definitivo 

de mérito, nos termos do § 6º do aludido art. 202 do RI/TCU, 

propondo que as contas dos Srs. Francisco Benjamim Fonseca de 

Carvalho e Carlos Roberto da Cunha sejam julgadas irregulares, 

condenando-os solidariamente em débito, aplicando-se-lhes, ainda, a 

multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. Entre os benefícios do 

exame desta tomada de contas especial pode-se mencionar débito e 

multa imputados pelo Tribunal. Ante todo o exposto, manifestamo-

nos pela remessa dos autos à D. Procuradoria, com posterior 

encaminhamento ao Gabinete do Exmo. Ministro Weder de Oliveira, 

propondo: a) excluir a responsabilidade dos Srs. Antônio José 

Imbassahy da Silva e Hélio Correia de Melo dos presentes autos, em 

razão da ausência de atuação efetiva no manuseio e utilização dos 

recursos do Fundo Partidário repassados ao PFL-BA no exercício de 



2004; b) considerar revel, para todos os efeitos, dando-se 

prosseguimento ao processo, o Sr. Francisco Benjamim Fonseca de 

Carvalho, nos termos dos arts. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992 e 202, § 8º, 

do Regimento Interno do TCU; c) rejeitar as alegações de defesa do 

Sr. Carlos Roberto da Cunha; d) julgar irregulares, nos termos dos 

arts. 1º, inc. I, 16, inc. III, alíneas ‘b’ e ‘c’, e 19, caput, da Lei 

8.443/1992, as contas dos Srs. Francisco Benjamim Fonseca de 

Carvalho e Carlos Roberto da Cunha, condenando-os, solidariamente, 

ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas 

monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir 

das correspondentes datas, até a efetiva quitação do débito, na forma 

da legislação vigente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da 

notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento 

das quantias aos cofres do Fundo Partidário, nos termos dos arts. 23, 

inc. III, alínea ‘a’, da citada lei e 214, inc. III, alínea ‘a’, do Regimento 

Interno do TCU (...). Além das ocorrências apontadas na fase interna 

desta TCE, a Secex/BA apurou, mediante análise pormenorizada dos 

extratos bancários da conta corrente específica, que a quase 



totalidade dos recursos depositados pelo fundo partidário junto à 

conta do Diretório Regional do PFL/BA foi sacada em espécie, em 

vultosas quantias, remanescendo como saldo apenas o suficiente para 

o pagamento de tarifas bancárias e CPMF. 4. Em face de tais 

circunstâncias, a Secex/BA concluiu pela absoluta ausência de nexo 

de causalidade entre os recursos transferidos e as despesas incorridas 

pelo Diretório Regional do então PFL/BA, promovendo, ato contínuo, 

a citação solidária dos responsáveis em face da conduta ora 

questionada. 5. A respeito da delimitação de responsabilidades, 

cumpre destacar trecho da instrução inicial que trata da exclusão de 

responsabilidade de dois interessados, nos seguintes termos: “(...) 28. 

No particular, são esclarecedores e guardam perfeita sintonia com o 

conjunto probatório colhido nos autos, os depoimentos prestados 

pelos Srs. Francisco Benjamim Fonseca de Carvalho e Carlos Roberto 

da Cunha. Esses elementos apontam que os Srs. Antônio José 

Imbassahy da Silva e Hélio Correia de Melo exerciam as funções de 

substitutos eventuais, respectivamente, do presidente e do tesoureiro, 

não havendo qualquer evidência de que tenham efetivamente 



exercido estas atribuições no exercício de 2004, nem de que tenham 

tido qualquer participação nos atos praticados pela agremiação que 

causaram dano ao erário. ” 6. Resta evidente, portanto, que os Srs. 

Antônio José Imabassahy da Silva e Hélio Correia de Melo não 

concorreram para a consumação das irregularidades tratadas nos 

autos, razão pela qual cabe excluir-lhes a responsabilidade no 

presente TCE, tal qual sugerido na instrução inicial da Secex/BA. 7. 

Por seu turno, devidamente notificados por este Tribunal, o Sr. 

Francisco Benjamim Fonseca de Carvalho permaneceu silente, o que 

autoriza o prosseguimento do feito à revelia do interessado, nos 

termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443, de 1992, ao passo que o Sr. 

Carlos Roberto da Cunha apresentou as alegações de defesa 

consignadas à Peça nº 13, sustentando, em síntese, que o pagamento 

de despesas em dinheiro a pequenos e médios comerciantes 

constituiria prática permitida pelo art. 10 da Resolução TSE nº 

21.814/2004, que aduz: “As despesas partidárias devem ser realizadas 

por cheques nominativos ou por crédito bancário identificado, à 

exceção daquelas cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado 



pelo Tribunal Superior Eleitoral, as quais podem ser realizadas em 

dinheiro, observado, em qualquer caso, o trânsito prévio desses 

recursos em conta bancária.” 8. Ocorre que, como bem observou a 

Secex/BA em sua instrução de mérito, a regra para as despesas 

partidárias é no sentido de que sejam realizadas mediante cheques 

nominativos ou por crédito bancário identificado, observando-se que 

a suposta exceção a essa regra – despesas realizadas em dinheiro – 

jamais chegou a ser regulamentada pelo TSE, porquanto não foi 

fixado o teto mencionado no aludido art. 10 da Resolução TSE nº 

21.814/2004. 9. Sendo assim, e considerando que todas as retiradas 

da conta do Diretório Regional do PFL/BA se deram em espécie, 

resultando na ausência de nexo de causalidade para com as despesas 

efetuadas, de sorte que, à luz da firme jurisprudência desta Corte de 

Contas, não assiste aos responsáveis melhor sorte do que a 

condenação sugerida pela Secex/BA, cabendo julgar irregulares as 

contas, com imputação do débito apurado e aplicação de multa. 10. Já 

no que diz respeito aos ajustes sugeridos pelo parquet especial, peço 

licença para discordar, acompanhando, então, as conclusões havidas 



a unidade técnica, visto que as despesas referentes a tarifas bancárias 

e à CPMF devem integrar, sim, o valor do débito apurado nos autos, 

já que, mostrando-se acessórias à aplicação principal dos recursos 

federais, elas devem acompanhar o destino atribuído às despesas 

principais, de modo que, havendo irregularidades nestas despesas, 

restam maculadas aquelas despesas, mesmo porque, no caso 

concreto, o pagamento das tarifas bancárias e da então CPMF não 

teria resultado em benefício da boa gestão dos recursos públicos. 11. 

Nesses termos, considerando o conjunto probatório constante dos 

autos, alinho-me, no mérito, ao posicionamento da Secex/BA e pugno 

por que estas contas sejam julgadas irregulares, com a imputação 

total do débito ao Sr. Francisco Benjamim Fonseca de Carvalho, 

solidariamente com o Sr. Carlos Roberto da Cunha, nos valores 

indicados pela unidade técnica, além da aplicação da multa prevista 

no art. 57 da Lei Orgânica do TCU (...). Aplicar aos Srs. Francisco 

Benjamim Fonseca de Carvalho e Carlos Roberto da Cunha, 

individualmente, a multa prevista nos arts. 19, caput, e 57 da Lei nº 

8.443, de 1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), 



fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para 

que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos 

cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da 

legislação em vigor (art. 214, inciso III, alínea a, do RITCU); 9.6. 

Autorizar, caso requerido, o parcelamento das dívidas a que se refere 

este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas, nos termos dos arts. 

26 da Lei nº 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do RITCU, atualizadas 

monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos 

responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela 

importará no vencimento antecipado do saldo devedor (...). 

 

DO PREJUÍZO AO ERÁRIO CAUSADO POR VALDECI ELIAS  

 

Valdeci Elias foi admitido pela Prefeitura de São Miguel do Guaporé 

no dia 11/12/2017, titular da matrícula de número 3436, situação 

ATIVO, lotação na Secretaria Municipal de Saúde, da classe de 

estatutário em forma de investidura de concurso público, com 36 



semanais, exercendo o cargo de motorista, com salário mensal de R$ 

1.045,00. O processo que condenou Valdeci Elias transitou em 

julgado no dia 08/07/2020. A partir desta data, cessaram todos os 

direitos do ex-servidor público da Prefeitura de São Miguel, que 

deveria ter sido afastado da administração no dia seguinte à decisão 

do TJ/RO que o condenou à perda funcionar e os direitos políticos 

pelo período de 03 (três) anos, consequentemente, gerando o 

cancelamento do seu título de eleitor de número 006150832372, do 

qual é filiado desde o dia 13/02/2020, conforme provam documentos 

anexos. Como foi excluído dos quadros da Prefeitura de São Miguel 

do Guaporé, logicamente o dirigente partidário do MDB não poderia 

ter recebido nenhum provento remuneratório da administração 

pública, o que não aconteceu, como veremos a seguir pela tabela onde 

prova que a partir de julho de 2020 até o presente momento, o 

condenado recebeu todos os salários, sendo o último o do mês de 

dezembro do ano passado. Veja abaixo a situação em comento: salário 

bruto desconto 1.045,00 2.682,75 169,95 1.045,00 2.456,12 169,95 

1.045,00 2.160,25 169,95 1.045,00 4.824,38 169,95 1.045,00 



3.920,25 169,95 1.045,00 4.970,25 169,95 1.045,00 1.555,25 114,95 

salários pago ilegalmente pela Prefeitura de São Miguel do Guaporé 

em favor do servidor excluído dos quadros de carreira da 

administração pública o ex-servidor público Valdeci Elias recebeu 07 

(sete) meses de salário de forma irregular. O total recebido, sem 

atualização, é de R$ 11.627,25. Esse prejuízo ao erário público ocorreu 

em razão da falta de responsabilidade por parte do chefe do poder 

executivo municipal, senhor Cornélio Duarte de Carvalho, que mesmo 

ciente da decisão da corte pela exclusão do ex-funcionário público, 

não cessou os pagamentos de salário em favor do condenado, que 

também não poderia exercer atividade política pelo MDB, atuando 

como tesoureiro na campanha eleitoral às eleições de 2020, da qual 

sangraram-se vencedores os agentes políticos o próprio gestor 

municipal, tendo como parceiro de chapa majoritária, o advogado 

Ronaldo da Mota Vaz. DO  

 



REGIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

RONDÔNIA  

 

Como vimos pela decisão do TCU em relação ao caso apresentado 

anteriormente, ligado ao Estado do Bahia, quando o TRE/BA, 

reprovou, por unanimidade, as contas partidárias de uma agremiação 

política, com reflexo ao caso ora tratado nesses autos. Sobre o tema, o 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, dedica capítulo especial 

a respeito das consequências sobre contas julgadas irregulares. 

Vejamos o que diz o artigo 25 do Regimento Interno do TCE/RO sobre 

o assunto: “O Tribunal julgará as contas irregulares, quando 

comprovadas quaisquer das seguintes ocorrências: I - omissão, no 

dever de prestar contas; II - prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, 

antieconômico ou infração à norma legal ou regulamentar de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou 

patrimonial; III - dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo 

ou antieconômico; IV - desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou 



valores públicos. § 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas 

no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que 

o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou 

prestação de contas. § 2º Nas hipóteses dos incisos III e IV deste 

artigo, o Tribunal, ao julgar irregulares as contas, fixará a 

responsabilidade solidária: a) do agente público que praticou o ato 

irregular; e b) do terceiro que, como contratante ou parte interessada 

na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o 

cometimento do dano apurado. § 3º Verificada a ocorrência prevista 

no parágrafo anterior, o Tribunal providenciará, de imediato, a 

remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público 

do Estado, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis. Art. 26. 

Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal 

condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada 

monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo, 

ainda, aplicar-lhe a multa prevista no art. 54 da Lei Complementar no 

154, de 26 de julho de 1996 e art. 102 deste Regimento, sendo o 

instrumento da decisão considerado título executivo para 



fundamentar a respectiva ação de execução. Parágrafo Único. Não 

havendo débito, mas comprovada qualquer das ocorrências previstas 

nos incisos I, II e III do artigo anterior, o Tribunal aplicará ao 

responsável a multa prevista no art. 55 da mencionada Lei e no inciso 

I do art. 103 deste Regimento”.  

 

DA MULTA APLICADA PELO TJ/RO A VALDECI ELIAS 

 

 Na decisão do eminente desembargador Eurico Montenegro, do TJ e 

relator dos autos de número 7001133-44.2016.8.22.0022, faço 

destaque a uma importante parte dispositiva consignada no acórdão, 

que versa o seguinte: “Além da compreensão de que basta o dolo 

genérico - vontade livre e consciente de praticar o ato - para 

configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 

da Lei n. 8.429/1992, exige a presença da má-fé, pois a Lei de 

Improbidade Administrativa não visa punir meras irregularidades ou 

o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de 



lealdade e boa-fé. Precedente do STJ. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais. Os valores da multa deverão ser 

depositados na conta do juízo destinada ao recolhimento de valores 

oriundos de condenações”. O valor da causa mencionado na exordial 

é de R$ 1.000,00 e o represente do Ministério Público de Rondônia, 

titular da ação de improbidade administrativa em face de Valdeci 

Elias distribuiu o feito na origem no dia 25/05/2016. Utilizando-se a 

tabela de cálculos do TJ/RO, o valor corrigido da ação originária é de 

R$ 1.834,52. Tem-se como base de pagamento das custas finais a 

fixação de 3% sobre o valor total das custas processuais, o que 

significa dizer o valor irrisório de R$ 55,05 (cinquenta e cinco reais e 

cinco centavos). Sem se pode deixar de questionar os gastos que a 

máquina do poder judiciário teve para movimentar a ação que 

resultou na condenação de Valdeci Elias. Pagamentos de salários de 

magistrados, de servidores, de desembargadores, entre outros, o que 

poderia aumentar consideravelmente o valor das custas finais do 

processo de responsabilidade do condenado, sem falar que, 

infelizmente, o parquet, geralmente, por meio de seus representantes, 



usa uma forma equivocada quanto ao valor da causa nas ações de 

improbidade administrativa. O correto é mencionar todos os 

prejuízos causados por uma agente público, objeto da ação, para que 

no final da demanda, caso venha ser julgada procedente, deve arcar 

com pagamento de custas processuais mais elevadas, o que pode até 

inibir que comenta mais evento que viole os princípios da 

administração pública, particularmente aos danos (prejuízos) 

cometidos contra o erário público, o povo, o cidadão, o pagador de 

imposto, ou seja, toda a sociedade.  

 

DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  

 

A Lei de Improbidade Administrativa a que o ilustre promotor público 

que tivera atuação de gigante na comarca de São Miguel do Guaporé 

combatendo todo tipo de malversação do dinheiro público, como o 

desses autos, o mencionado comando legal versa sobre a Lei de 

número 8.429, de 02/06/1992, que, no seu artigo 12, traz as 



penalidades contra os agentes condenados, com trânsito em julgado, 

quanto às ilicitudes praticadas no período em que foram gestores da 

coisa pública. A lei dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 

públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, 

cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 

ou fundacional e dá outras providências, que tem a seguinte previsão: 

“Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 

previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de 

improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser 

aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do 

fato: I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos 

ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando 

houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 

oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do 

acréscimo patrimonial 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 dez anos; II - na hipótese do art. 



10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores 

acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta 

circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas 

vezes o valor do dano 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 cinco anos; III - na hipótese do 

art. 11, 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. IV - Na hipótese 

prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes 

o valor do benefício financeiro ou tributário concedido.”. Parágrafo 



único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta 

a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial 

obtido pelo agente”.  

 

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CORNÉLIO DUARTE DE 

CARVALHO  

 

Não resta dúvida nenhuma que o maior responsável pelo dano 

causado ao erário no tocante à condenação imposta pelo TJ/RO 

contra o servidor excluído dos quadros da Prefeitura de São Miguel 

do Guaporé, que, infelizmente, o chefe do poder executivo municipal, 

o agente político Cornélio Duarte de Carvalho, ainda não cumpriu a 

determinação do desembargador Eurico Montenegro, que na sua 

decisão, proibiu o condenado de contratar com a administração, bem 

como cancelou o seu alistamento do título eleitoral, 

consequentemente, suspendeu de atuar como tesoureiro do MDB 

local, impedindo-o de ser o “responsável” pela prestação de contas da 



chapa majoritária, dos partidos políticos coligados e de todos os 

candidatos que dela se beneficiaram direta e indiretamente, 

principalmente aos eleitos à chefe do executivo e ao parlamento 

municipal. Portanto, a responsabilidade solidária do atual chefe do 

poder executivo municipal é patente, inquestionável e insofismável.  

 

DA LEI QUE TRATA SOBRE INELEGIBILIDADE  

 

A Lei Complementar de número 64, de 18/05/1990, conhecida como 

Lei da Ficha Limpa, estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º da 

Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e 

determina outras providências. Reza o artigo 1º, I, letra “g”, desse 

comando legal, que são inelegíveis para qualquer cargo os que tiverem 

suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas 

rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de 

improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão 

competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo poder 



judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos 

seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o 

disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os 

ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem 

agido nessa condição”. Nesse caso, se os dois agentes políticos 

consignados anteriormente e condenados pelo TCU, ficarão 

inelegíveis pelo prazo de 08 (oito) anos, caso não venham a reverter a 

situação pela força do poder judiciário, uma vez que em se tratando 

de decisão da corte maior de contas, o órgão de fiscalização externa 

não precisa do condão do poder legislativo para punir os gestores, que 

é diferente de decisões oriundas dos Tribunais de Contas Estaduais, 

que apenas são órgãos opinativos em relação às contas dos gestores 

do poder executivo municipal e àquelas do poder legislativo menor, 

tem caráter punitivo semelhante ao do TCU, por dispensar 

deliberações das Câmaras Municipais.  

 



DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM RELAÇÃO À 

PESSOA NATURAL DE VALDECI ELIAS  

 

Voltando a comentar sobre a condenação transitada em julgado em 

relação à pessoa natural de Valdeci Elias no juízo comum com reflexo 

no juízo da justiça especializada eleitoral, a situação de inelegibilidade 

do dirigente partidário do MDB está ligada à Lei da Ficha Limpa, que 

estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º da Constituição Federal, 

casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras 

providências. Como até agora o Juízo da 35ª da Zona Eleitoral ainda 

não “teve notícias” de cancelamento do seu título de eleitoral, razão 

pela qual continua sendo tesoureiro do MDB e “responsável” pela 

prestação de contas partidárias, dos candidatos e coligação, pede o 

peticionário que determine, imediatamente, que seja diligenciado, 

através do senhor meirinho (oficial de justiça), por meio de mandado, 

a ser confeccionado pelo cartório cível do Juízo Comum da Comarca 

de São Miguel do Guaporé ao Juízo Eleitoral, de outro grau de 



jurisdição, para cumprir a determinação do desembargador Eurico 

Montenegro, firmada no artigo 71 do Código Eleitoral para o 

cancelamento do alistamento de Valdeci Elias. As demais 

providências, obviamente, serão estabelecidas por aquele juízo 

especializado, quais sejam, a notificação do prefeito Cornélio Duarte 

de Carvalho e a Ronaldo da Mota Vaz para “conhecimento” da ordem 

de perda dos direitos políticos do “dirigente” do MDB e tesoureiro de 

campanha eleitoral dos agentes políticos que tiveram êxito no 

processo eleitoral de 2020, com a vitória consagradora nas urnas do 

dia 15/11/2020, onde a grande maioria depositou o voto em favor da 

chapa majoritária dessa urge. A condenação de Valdeci Elias está 

elencada nas letras “g”, “h”, “i” e “o”, da Lei da Ficha Limpa, que 

pontuam o que segue: “g) os que tiverem suas contas relativas ao 

exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade 

insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e 

por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver 

sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que 

se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da 



decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição 

Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de 

mandatários que houverem agido nessa condição; h) os detentores de 

cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que 

beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou 

político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou 

proferida por órgão judicial colegiado, para a eleição na qual 

concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se 

realizarem nos 8 (oito) anos seguintes; l) os que forem condenados à 

suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou 

proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade 

administrativa que importe lesão ao patrimônio público e 

enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado 

até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da 

pena; o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de 

processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, 

contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado 

pelo poder judiciário. O caso em comento já está encerrado e não 



depende de outro poder judiciário para reverter a situação diante da 

decisão ter transitado em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum 

recurso, apenas o devido cumprimento contido no acórdão, da 

relatoria do eminente relator Eurico Montenegro, desembargador do 

TJ/RO. Sobre o tema, o artigo 15 da Lei da Ficha Limpa, reza a 

respeito do trânsito em julgado, que assevera o seguinte: “Transitada 

em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que 

declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro, ou 

cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já 

expedido. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput, 

independentemente da apresentação de recurso, deverá ser 

comunicada, de imediato, ao Ministério Público Eleitoral e ao órgão 

da Justiça Eleitoral competente para o registro de candidatura e 

expedição de diploma do réu”. Sobre transgressões semelhantes às 

que foram cometidas por Valdeci Elias, reza o artigo 19 do mesmo 

códex, afirma o seguinte: “As transgressões pertinentes à origem de 

valores pecuniários, abuso do poder econômico ou político, em 

detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante 



investigações jurisdicionais realizadas pelo corregedor-geral e 

corregedores regionais eleitorais. Parágrafo único. A apuração e a 

punição das transgressões mencionadas no caput deste artigo terão o 

objetivo de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra 

a influência do poder econômico ou do abuso do exercício de função, 

cargo ou emprego na administração direta, indireta e fundacional da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Já o artigo 

20 da mesma legislação, menciona sobre a responsabilidade dos 

candidatos, dos partidos políticos e de coligações, quanto à 

condenação de filiados partidários, como por exemplo, quanto à 

pessoa natural de Valdeci Elias, que culpa exclusiva do chefe do poder 

executivo municipal, sabedor da situação relacionada a um 

funcionário da própria administração onde é o seu gestor principal, 

não houve sequer iniciativa de evitar que o dirigente partidário do 

MDB a ser escolhido como tesoureiro à campanha eleitoral do ano 

passado, que foi vitoriosa, com a colaboração de um militante que já 

havia sido condenado à perda dos direitos políticos antes da 

convenção partidária que ocorreu no final de outubro, sendo que a 



corte julgou o caso do ex-servidor da Prefeitura de São Miguel do 

Guaporé no mês de julho de 2020, ou seja, 03 (três) meses antes de 

dar início ao processo de registro de candidaturas daqueles que se 

lançaram ao pleito municipal nesse município: “O candidato, partido 

político ou coligação são parte legítima para denunciar os culpados e 

promover-lhes a responsabilidade; a nenhum servidor público, 

inclusive de autarquias, de entidade paraestatal e de sociedade de 

economia mista será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a 

esse fim, sob pena de crime funcional”.  

 

TSE REPROVA AS CONTAS DE CAMPANHA DE LÚCIO 

ANTÔNIO MOSQUINI 

 

No dia 30/03/2020, o Tribunal Superior Eleitoral reprovou as contas 

de campanha eleitoral de 2018 de Lúcio Antônio Mosquini, 

atualmente deputado federal e presidente do MDB do Estado de 

Rondônia. O relator dos autos de número 0600644-



21.2019.6.00.0000 é o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. O 

feito é de origem do TRE/RO e a decisão da corte maior eleitoral está 

assim consolidada: ‘ELEIÇÕES 2016. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. 

DEPUTADO FEDERAL. DESAPROVAÇÃO. RECURSOS DO FUNDO 

ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. AQUISIÇÃO. 

BENS E SERVIÇOS. COMBUSTÍVEL. EMPRESA FORNECEDORA. 

QUADRO SOCIETÁRIO INTEGRADO PELO PRÓPRIO 

CANDIDATO. DESVIRTUAMENTO NA ÓTICA DO REGIONAL. 

ÓBICE PROCESSUAL: APELO NOBRE. JUÍZO NEGATIVO DE 

ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. DUPLO FUNDAMENTO. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 

24/TSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA DO 

AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. Trata-se de agravo 

interposto por Lúcio Antônio Mosquini contra decisão do presidente 

do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO) pela qual 

inadmitido o processamento do seu recurso especial, manejado em 



face de acórdão de rejeição das suas contas de campanha ao cargo de 

deputado federal no pleito de 2018. A negativa de seguimento ao 

apelo nobre encontra-se arrimada na não caracterização do alegado 

dissídio jurisprudencial e na impossibilidade de reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos. O acórdão regional está assim ementado: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. 

DESPESAS ELEITORAIS. INCAPACIDADE OPERACIONAL DA 

EMPRESA. AFASTADA. PARENTESCO/SOCIEDADE COM O 

PRESTADOR DE CONTAS. DESVIO DE FINALIDADE. RECURSOS 

PÚBLICOS. IRREGULARIDADE GRAVE. RELATÓRIOS 

FINANCEIROS. REGISTRO TARDIO. CONSOLIDAÇÃO NAS 

CONTAS FINAIS. EXAME TÉCNICO. ORIGEM DAS RECEITAS E A 

DESTINAÇÃO DAS DESPESAS. IDENTIFICAÇÃO. 

IRREGULARIDADE FORMAL. CONTAS DESAPROVADAS. 

UTILIZAÇÃO DO FEFC COM DESPESA IRREGULAR. DEVOLUÇÃO 

AO TESOURO NACIONAL. I – Tem-se por regular os gastos eleitorais 

contratados quando os serviços se encontram devidamente 

contabilizados, mediante emissão de nota fiscal por empresas 



registradas com CNPJ. A ausência de registro na RAIS de empregados 

em número tecnicamente suficiente para a demanda contratada, não 

é motivo, por si só, para a rejeição da despesa, constituindo evento a 

ser apurado em sede própria. II – É de se aplicar no trato com os 

recursos públicos destinados ao financiamento das campanhas 

eleitorais os princípios constitucionais norteadores das despesas 

custeadas pelo Erário, razão pela qual afigura-se contrária à 

moralidade e à impessoalidade, no curso do pleito, a contratação de 

serviços com empresas que tenham em seu quadro societário ou 

vínculo de parentesco com candidatos ou dirigentes partidários. III – 

Receitas e despesas eleitorais realizadas desde o início da campanha 

devem ser devidamente consolidadas nos sistemas da Justiça 

Eleitoral na medida de sua efetivação, sob pena de não refletirem a 

real movimentação de recursos no pleito, comprometendo a 

transparência e a confiabilidade da prestação de contas. IV – Contas 

desaprovadas, determinando-se a devolução dos recursos públicos 

utilizados irregularmente ao Tesouro Nacional. Opostos embargos de 

declaração, foram rejeitados. No recurso especial, alega-se negativa 



de vigência ao art. 30, § 2º-A, da Lei n. 9.504/97, porquanto 

irregularidades meramente formais, impassíveis de comprometer o 

controle das contas, não ensejam sua rejeição. Pontua-se dissídio 

jurisprudencial. Nessa linha, duas são as vertentes suscitadas: (i) 

descompasso com julgados sobre a possibilidade de incidência dos 

primados da proporcionalidade e da razoabilidade quando ínfimo o 

percentual da falha apurada; e (ii) contrariedade a julgado do TSE, 

que teria admitido a possibilidade de contratação de empresa do 

grupo familiar de candidato, desde que assegurada a transparência e 

a adequação do preço. Afirma-se que as notas fiscais juntadas aos 

autos demonstrariam que o valor do combustível seguiu a média do 

que praticado no mercado, tanto que outros candidatos teriam 

adquirido referido insumo no mesmo posto. No presente agravo, 

transcreve-se a própria decisão combatida e reafirma-se o teor do 

recurso especial, com destaque para o dissídio. Em parecer, a 

Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo desprovimento do agravo, 

haja vista o óbice da Súmula n. 24/TSE. É o necessário relatório. 

Decido. Conquanto instigante a matéria debatida, na linha de se 



estabelecerem os limites de contratação por candidato de serviços ou 

produtos fornecidos por pessoa jurídica com a qual mantenha vínculo 

societário, tendo em vista que os recursos do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha são, por natureza, públicos e, portanto, 

na letra do acórdão regional, sujeitos aos princípios do art. 37 da 

Constituição Federal, verifica-se, in casu, padecer de deficiência 

processual o agravo interposto. Isso porque, ao inadmitir o 

processamento do apelo nobre, o presidente do Tribunal a 

quo adotou, expressamente, dois fundamentos autônomos, a saber: 

(i) não caracterização do dissídio ante a ausência de similitude fática 

entre os acórdãos confrontados; e (ii) pretensão de revisão do acervo 

fático-probatório dos autos, providência incabível na instância 

especial. Sobre o segundo fundamento, que diz respeito à Súmula n. 

24/TSE, o agravante nada trouxe nas razões da sua insurgência. Desse 

modo, não se desincumbiu do ônus de impugnar integralmente 

o decisum que, por meio deste recurso, pretende ver reformado no 

intuito de assegurar trânsito ao apelo e, assim, viabilizar a devolução 

da matéria recorrida a esta Corte. Incidência, nesse contexto, da 



Súmula n. 26/TSE, segundo a qual “é inadmissível o recurso que 

deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida 

que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”. De toda forma, 

anote-se, em complemento – muito embora desnecessária a 

verticalização do debate em vista do sobredito óbice –, que no 

paradigma apontado nas razões do recurso especial, especificamente 

a PC n. 228-15/DF, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6.6.2018, 

este Tribunal não assentou, ao contrário do que afirmado pelo 

recorrente, ora agravante, a tese da possibilidade dessa modalidade 

de contratação com recursos públicos. Ao revés, concluiu-se pela sua 

impossibilidade, sendo essa a orientação fixada. O que se fez constar 

da ementa foi apenas um obiter dictum, constatação cristalina e 

coerente da expressão “ainda que admitida a possibilidade”. Veja-se: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DEMOCRATAS (DEM) – 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. IRREGULARIDADES 

QUE TOTALIZAM 9,51% DO VALOR RECEBIDO DO FUNDO 

PARTIDÁRIO. REITERADO DESCUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS AO 



INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER. 

CONTAS DESAPROVADAS PARCIALMENTE. IMPOSIÇÃO 

DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E SANÇÕES DE 

ACRÉSCIMO DE 2,5% NO GASTO COM O INCENTIVO À 

PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA E SUSPENSÃO 

DO RECEBIMENTO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO 

PELO PERÍODO DE 1 (UM) MÊS. 4. Este Tribunal Superior tem 

entendido que "é de se ter enraizada nas estruturas partidárias a 

consciência da transparência, da moralidade, da economicidade, da 

razoabilidade, da boa-fé, da cooperação e de outros importantes 

princípios norteadores das despesas com recursos públicos, 

exatamente para que os gastos com o Fundo Partidário não percam a 

natureza de sustentação do modelo republicano brasileiro" (PC nº 

229-97, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 

19.4.2018).  À luz do princípio da moralidade, não há como admitir 

que sejam contratadas para prestar serviços ao partido empresas 

pertencentes a dirigentes dele. Da mesma forma, tal contratação não 

permite o atendimento do princípio da economicidade, pois nunca se 



poderá saber se os serviços foram prestados com qualidade e 

modicidade de custo ou se eventual falta de qualidade ou preço acima 

do justo foram relevados pelo fato da empresa pertencer a dirigente 

partidário. 6. Ainda que admitida a possibilidade de tal contratação, 

seria necessário grau elevado de transparência diante da existência de 

transação entre partes relacionadas, com a apresentação de contrato 

escrito detalhando todas as peculiaridades da transação, relatórios 

claros das atividades desenvolvidas e demonstração de custos 

compatíveis com o mercado, inexistentes no caso concreto. 11. Contas 

desaprovadas parcialmente com a determinação da devolução de R$ 

1.005.569,22 ao erário, cumprimento da obrigação legal relativa à 

destinação mínima de 5% do total do Fundo Partidário para incentivo 

à participação feminina na política, acrescido do percentual de 2,5%, 

e suspensão por um mês do repasse do valor do Fundo Partidário, a 

ser cumprido no prazo de 2 (dois) meses, 50% em cada. Embora a 

intelecção trilhada tenha considerado aspectos atinentes a cenário 

distinto daquele vertido destes autos, nova reflexão sobre essa 

temática haveria que ser conduzida em terreno processualmente 



hígido, o que não é a hipótese dos autos, dada a incidência da Súmula 

n. 26/TSE. Ante o exposto, nego seguimento ao presente agravo, com 

base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior 

Eleitoral. Publique-se”.  No dia 11/05/2020, Maria Erika Justino, da 

Coordenadoria de Processamento do TSE, certidão de trânsito em 

julgado do gravo de instrumento, dos autos de número 0600644-

21.2019.6.00.0000 em 07/05/2020. Somente no dia 11/05/2020 

23/11/2020, às 18:56:53, é que foi feita a baixa, em definitiva, ao 

processo de prestação de contas de Lúcio Antônio Mosquini, 

retornando-se, pois, à origem, do qual o presidente do MDB do 

Estado de Rondônia já foi intimado da decisão da corte.  

 

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO 

REGIONAO DO MDB NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

RONDÔNIA 

  



No dia 03/11/2020, Joacyrlene Onodera Ferreira Vieira, servidora do 

TRE/RO, certificou nos autos de número 0600227-

22.2020.6.22.0000, sobre a distribuição do referido feito como 

prestação de contas eleitorais do MDB referente ao exercício de 2020, 

da relatoria do juiz João Luiz Rolim Sampaio. Além do partido como 

interessado, aparecem os nomes de Avenilson Gomes da   Trindade, 

tesoureiro do partido, Lúcio Antônio Mosquini, presidente do MDB, 

e os advogados da agremiação partidária, quais sejam, José de 

Almeida Júnior e Henrique Eduardo da Costa Soares, Carlos Eduardo 

Rocha Almeida. O relator dos autos de prestação de contas do MDB 

de Rondônia, proferiu o seguinte despacho monocrático: “Trata-se de 

Prestação de Contas Eleitorais parciais, relativas à campanha das 

eleições 2020, inaugurada nos termos do art. 48, caput e art. 49, c/c 

art. 101, da Resolução TSE nº 23.607/2019. À Secretaria Judiciária e 

de Gestão da Informação para, em observância às disposições 

da Resolução TSE nº 23.607/2019: I — proceder, se for o caso, à 

juntada dos recibos eleitorais emitidos, dos extratos eletrônicos já 

apresentados e dos que vierem a ser recebidos; II — aguardar a 



apresentação da prestação de contas final no prazo fixado no art. 

49, caput e § 1º; III — Não apresentadas as contas, proceda-se na 

forma dos §§ 5º e 6º do art. 49; IV — Apresentadas as contas, 

encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Controle Interno e 

Auditoria para, se necessárias, circularizações, bem como realizar 

diligências para complementação dos dados ou saneamento de 

eventuais falhas e, ao final, emissão de parecer técnico conclusivo, 

com observância do disposto no art. 72; V — Após, com parecer 

conclusivo da unidade técnica, encaminhar os autos à Procuradoria 

Regional Eleitoral para manifestação nos termos do art. 73. Por fim, 

conclusos. Certificou-se nos autos que os representantes acima 

mencionados não foram cadastrados na autuação em razão de 

inconsistências nos dados cadastrais. Ou seja, a direção partidária 

regional não conseguiu promover a transferência de recursos aos 

diretórios municipais do Fundo Partidário de quase quatro milhões 

de reais. Pelo menos, não consta nenhuma movimentação financeira 

na prestação de contas do MDB regional aos 52 diretórios municipais 

do Estado de Rondônia. Se, por acaso, existir alguma transferência 



bancária de recurso da direção estadual aos diretórios municipais, 

possivelmente não devam ter sido fiscalizados pelo TRE/RO, o que, 

naturalmente, seria uma fraude grotesca.  

 

DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO 

MUNICIPAL DO MDB DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 

 

Trata-se dos autos de número 0600361-41.2020.6.22.0035, autuado 

no dia 25/10/2020, no Juízo da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel, 

referente à prestação de contas eleitorais de 2020. Valdeci Elias, 

tesoureiro do MDB, escolhido em convenção partidária, com os 

direitos políticos cassados desde julho de 2020, é responsável pela 

prestação de contas da agremiação nesse município. No dia 

30/12/2020, às 17:48:23, o Tribunal Superior Eleitoral providenciou 

a juntada de uma certidão informando o seguinte: “Parte superior do 

formulário. Parte inferior do formulário. O documento a seguir foi 

juntado aos autos do processo de número 0600361-



41.2020.6.22.0035 em 30/12/2020 por TRIBUNAL SUPERIOR 

ELEITORAL de PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - 

ELEIÇÕES 2020.  Certidão de Inadimplência. Certifica-se que, findo 

o prazo fixado para a apresentação das contas finais, a direção 

municipal do partido MDB, CNPJ nº 15.779.736/0001-87, na unidade 

eleitoral SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO, NÃO apresentou a 

referida prestação de contas final referente às eleições de 2020, nos 

termos do 49, §5º, I e II da Resolução TSE nº 23.607/2019”. Em 

suma, o partido está inapto para albergar os candidatos e os partidos 

coligados que participaram das eleições de 2020 pela coligação 

comandada pelo Diretório Municipal do Movimento Democrático 

Brasileiro de São Miguel do Guaporé. Assim sendo, todos os eleitos 

pela COLIGAÇÃO não podem exercerem os seus respectivos 

mandatos e liminarmente pede-se que sejam destituídos de seus 

diplomas concedidos no dia 16/12/2020 no auditório do fórum da 

comarca de São Miguel do Guaporé, por ser medida de inteira justiça.  

 



DA FRAUDE NOS REGISTROS DE CANDIDATURAS  

 

Diante de tantas fraudes cometidas pelos candidatos da chapa 

majoritária, dos partidos políticos, dos candidatos e dos dirigentes 

partidários no tocante aos agentes políticos Cornélio Duarte de 

Carvalho e Ronaldo da Mota Vaz, certo é aplicação do artigo 50 da 

Resolução TSE nº 23.373/2011, que impede o registro da chapa 

majoritária caso haja impedimento de um de seus integrantes. Essa 

decisão foi tomada pelo TRE/GO, nos autos do RECAND de número 

2584, que aprovou a seguinte ementa: “RECURSOS ELEITORAIS. REQUERIMENTO 

DE REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES SUPLEMENTARES. CANDIDATO A VICE-

PREFEITO. CHAPAMAJORITÁRIA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ELEITORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO RECORRENTE PARA IMPUGNAR A 

FORMAÇÃO DA COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CANDIDATO A 

PREFEITO E DA COLIGAÇÃO A QUE PERTENCEM OS CANDIDATOS 

RECORRIDOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGADA FRAUDE EM ATA 

DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO E 

PROVIMENTO. I - Não obstante a autonomia assegurada pelo art. 17, § 

1º, da Constituição Federal, os partidos políticos estão sujeitos à 

jurisdição da Justiça Eleitoral quanto aos atos que tenham 



potencialidade para interferir no processo eleitoral. Precedentes do 

TSE. II - A coligação recorrente é parte legítima para impugnar a 

formação da coligação adversária, com fundamento em fraude nas 

convenções, porque a matéria extrapola o âmbito das questões 

interna corporis, eis que atinge a própria higidez do processo eleitoral. 

Precedente do TSE. III - O candidato a prefeito e a coligação a que 

pertence são partes legítimas para figurar no polo passivo da 

demanda, porque podem ser prejudicados com o julgamento da 

impugnação ajuizada contra o candidato a vice-prefeito, a teor do art. 

50 da Resolução TSE nº 23.373/2011, que impede o registro da chapa 

majoritária caso haja impedimento de um de seus integrantes. IV - Se 

comprovada fraude na elaboração de atas - matéria a ser dirimida em 

primeira instância - o prejuízo extrapola o âmbito da coligação e se 

volta, em tese, contra a própria Justiça Eleitoral e o processo eleitoral 

como um todo.” Precedente do TSE. V - Matéria de ordem pública, 

que deve ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. VI - 

Recursos conhecidos e providos. Acórdão. Na sessão do dia 1º.9.2013, 

o Doutor Vinícius Borges Di Ferreira fez sustentação oral 



representando os recorridos. O Procurador Regional Eleitoral 

ratificou o parecer escrito, pugnando pelo provimento dos recursos 

eleitorais. O Tribunal, à unanimidade, conheceu e deu provimento aos 

recursos eleitorais, nos termos do voto do relator. Deu-se por lido, 

conferido e publicado o acórdão. Resumo estruturado. Rejeição, 

incompetência, Justiça Eleitoral, julgamento, ato interna corporis, 

potencialidade, interferência, processo eleitoral, registro de 

candidato, autonomia, competência, Constituição Federal. 

Acolhimento, legitimidade ativa, coligação partidária, adversário, 

impugnação irregularidade, convenção, partido político diverso, 

matéria interna corporis, registro de candidato. Rejeição, 

ilegitimidade passiva, titular, vice, interesse de agir, 

coligação partidária. Rejeição, preclusão, falta, adaptação, meio 

processual, fraude, ata de convenção partidária, matéria, ordem 

pública. Retorno, autos, juízo a quo, falta, análise, mérito, 

inexistência, preclusão, decisão judicial”. 

 



 

JUSTIÇA ELEITORAL CONSTATA FRAUDE EM PRESTAÇÕES DE CONTAS 

DE CANDIDATOS NA PARTE DAS DOAÇÕES 

 

Cinco pessoas doaram juntas R$ 6,8 mil e os nomes delas constam no 

Sistema de Controle de Óbitos (Sisobi) como mortas. O Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) identificou cerca de R$ 25 milhões pagos a 

fornecedores ou doados a candidatos às eleições municipais deste ano 

com alguns indícios de irregularidade. São quase sete mil indicativos 

de problemas tanto no pagamento a prestadores de serviços quanto 

no recebimento de doações. O levantamento faz parte de uma parceria 

do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, que envolve, além do 

TSE, outros seis órgãos federais – Receita Federal, Coaf, Ministério 

Público Eleitoral, Defensoria Pública Federal, Tribunal de Contas da 

União e Ministério da Cidadania. Essa foi a primeira rodada de 

identificação de indícios de irregularidades encontrados pela 

Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE e que demonstra a 

atuação da Justiça Eleitoral na fiscalização do financiamento durante 



o curso da campanha. O levantamento foi feito logo após a entrega das 

prestações de contas parciais, que terminou nesse domingo (25), e vai 

permitir que a Justiça Eleitoral utilize os indícios de irregularidades 

como informação de inteligência para o exame e julgamento das 

prestações de contas. Dessa forma, a partir dos indícios de 

irregularidades, os Juízes eleitorais podem determinar diligências 

para comprovar a procedência do indício e utilizar estas informações 

para fins de exame e julgamento da prestação de contas de campanha 

eleitoral. Por sua vez, os indícios de irregularidades também foram 

encaminhados à  Procuradoria-Geral da República para 

compartilhamento destas informações com as Promotorias Estaduais 

para fins de apuração dos indícios. O indício que possui maior 

quantidade de itens aparentemente irregulares são os de doadores 

potencialmente desempregados. São 3.793 casos de doação, 

totalizando R$ 15,9 milhões. Na sequência estão os doadores cuja 

renda é incompatível com o valor doado – são 782 casos que totalizam 

R$ 6,4 milhões. Já os 775 fornecedores sem registro ativo na Junta 

Comercial ou mesmo na Receita Federal receberam R$ 1,3 milhão por 



serviços prestados a candidatos às eleições deste ano. Há, ainda, 217 

empresas que receberam um total de R$ 471,3 mil e têm relação de 

parentesco com algum candidato. O relatório do TSE traz ainda 

informações de cinco pessoas que doaram juntas R$ 6,8 mil e que 

constam do Sistema de Controle de Óbitos (Sisobi), responsável por 

coletar informações de óbitos dos cartórios de registro civil de pessoas 

naturais no país. O resultado da primeira rodada de identificação de 

indícios de irregularidades em relação à prestação de contas feitas 

pelos candidatos foi informado aos órgãos que compõem o Núcleo de 

Inteligência da Justiça Eleitoral para atuação em suas respectivas 

áreas de competência. A determinação do levantamento de possível 

irregularidade nas contas de uma campanha política faz parte da 

Instrução Normativa TSE nº 18/2016 para fins de exame das 

prestações de contas, bem como a atuação do Ministério Público 

Eleitoral, nos termos do rito previsto na Resolução TSE nº 

23.607/2019, art. 91. Fonte: site do TSE. 27/10/2020”.  

 

https://blogdoedisonsilva.com.br/2020/10/justica-eleitoral-constata-fraude-em-prestacoes-de-contas-de-candidatos-na-parte-das-doacoes/


FALTA DE PROCURAÇÃO DOS ADVOGADOS MENCIONADOS NO 

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO 

MUNICIPAL DO MDB DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 

 

No processo de número 0600361-41.2020.6.22.0035, que trata da 

prestação de contas do Diretório Municipal do MDB de São Miguel do 

Guaporé, inscrito no CNPJ de número 15.779.736/0001-87 

distribuído no dia 25/10/2020, às 14:46:33, no Juízo da 35ª Zona 

Eleitoral, consta o nome do advogado José de Almeida Júnior, 

inscrito no CPF de número 710.648.188-20, registrado na OAB/RO 

sob o número  37000, há uma informação que comprova a existência 

de fraude na prestação de contas partidárias, com o seguinte dizer: 

INCONSISTÊNCIA com os parâmetros, o que vale dizer que os danos 

inseridos por Valdeci Elias, tesoureiro do MDB local, no tocante ao 

número do CPF e da inscrição do causídico não correspondem a 

informação prestada em 27 arquivos em PDF juntados no processo, 

sendo que todos há outra informação bastante consistente que não 



deixa nenhuma dúvida de mais fraudes: sem informação de 

movimentação financeira, sendo  que uma certidão juntada pelo TSE 

reforma mais ainda que o processo de prestação de contas do 

Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro é todo 

uma fraude, principalmente por se tratar de um partido revel, ou seja, 

tanto no TRE/RO quanto na 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do 

Guaporé as informações juntadas são semelhantes em quase tudo, 

como essa por exemplo: “Parte superior do formulário. O documento 

a seguir foi juntado aos autos do processo de número 0600361-

41.2020.6.22.0035 em 30/12/2020 17:48:23 por TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

ELEITORAIS - ELEIÇÕES 2020. Certidão de Inadimplência. 

Certifica-se que, findo o prazo fixado para a apresentação das contas 

finais, a direção municipal do partido MDB, CNPJ nº 

15.779.736/0001-87, na Unidade Eleitoral de São Miguel do Guaporé, 

não apresentou a referida prestação de contas final referente às 

eleições de 2020, nos termos do 49, §5º, I e II da Resolução TSE nº 

23.607/2019”.  A inconsistência se deve à ausência do documento de 



procuração dos advogados do Diretório Regional do MDB, que diga-

se de passagem, foram condenados pelo Tribunal de Contas do Estado 

de Rondônia, no tocante ao período que o advogado José de Almeida 

Júnior era o chefe da Casa Civil no governo de Valdir Raupp, no ano 

de 1986, e somente agora a corte julgou o processo, já transitado em 

julgado, atingindo em cheio toda a sociedade advocatícia, com uma 

dívida milionária junto ao Estado de Rondônia, em torno de R$ 70 

milhões de reais, que chegou o titular a tomar uma decisão junto à 

OAB/RO de vender 95% de sua conta para evitar que seja feita 

penhora para a quitação de dívida fiscal, proveniente das decisões da 

corte, que chegaram agora a esse montante, onde impede o exercício 

profissional pelo MDB a nível regional e nos diretórios municipais, 

razão pela qual os dados de prestação de contas não são 

recepcionados e transportados para o sistema processual virtual 

chamado de PJe.  

 



DA FALTA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS PARTIDÁRIAS DO MDB 

 

A respeito da falta de procuração nos autos de prestação de contas, o 

TRE/MT pacificou matéria nos atos de do recurso eleitoral de número   

RE 26429, de origem Santo Antônio do Leverger, aprovando a 

seguinte ementa: “RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE 

CONTAS. ELEIÇÕES2016. AUSÊNCIA PROCURAÇÃO. RECURSO. 

JUNTADA. PRECLUSÃO. ARTIGO 48, II, F, DA RESOLUÇÃO DO 

TSE N. 23.463/2015. DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO 

PRESTAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. "A Resolução do TSE n. 

23.463/2015 exige, no art. 48, II, f, que deve ser apresentado 

instrumento de procuração para que o candidato preste contas. Esse 

documento é considerado essencial e a ausência dele leva a 

consideração das contas como não prestadas" (TRE-PA - RE: 22440 

DJE 22/08/2018, Página 3) 2. "A ausência de instrumento de 

procuração do advogado, em sede de prestação de contas, impede o 



julgamento de mérito, o que implica sejam as contas julgadas não 

prestadas." (TRE-AM - PC: 060122729 DJEAM 30/07/2019) 3. 

Recurso eleitoral desprovido. Sentença mantida. Decisão. Acordam 

os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por 

unanimidade, em negar provimento ao recurso”  

 

O TER/RO procedeu a intimação dos advogados do Diretório 

Regional do MDB de Porto Velho para sanar a ausência da falta de 

procuração, porém quedaram-se, ou seja, demonstraram total 

desinteresse e, via de consequência, tanto o regional quanto aos 

municipais são revéis nos processos de prestação de contas.  Sobre o 

tema, eis o julgado: “AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ADVOCATÍCIA. 

PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA PROCESSUAL. CONTAS 

JULGADAS NÃO PRESTADAS. 1. A Secretaria Judiciária certificou 

que os autos de prestação de contas vieram desacompanhada de 

instrumento de procuração e, por essa razão, os prestadores foram 

notificados, consoante, nos termos do § 1º do art. 101 da Resolução 



TSE nº 23.553/2017 c/c o § 1º do art. 12-A da Resolução TRE-PE nº 

324/2018 para, no prazo de 3 (três) dias, apresentar instrumento 

de procuração, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas. 

2. O referido prazo decorreu in albis (conforme certificado). 3. Por se 

tratar a capacidade postulatória de pressuposto processual de 

existência, portanto, matéria de ordem pública, seu conhecimento 

pode se dar de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Nesse 

diapasão, como pressuposto de existência processual, a ausência de 

qualquer instrumento de mandato inviabiliza a postulação inicial e, 

com isso, torna-se sem qualquer efeito a apresentação dos 

documentos a título de prestação de contas. 5. A exigência decorre da 

natureza jurisdicional do processo de prestação de contas e é prevista 

em vários dispositivos da Resolução/TSE número 23.553/2017, que 

dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos 

políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições. 6. 

Contas julgadas não prestadas”. Portanto, o vício é insanável. Só não 

o seria caso a corte não intimasse os advogados a promoverem a 

juntada de procuração em todos os processos onde os causídicos 



tiveram seus nomes inseridos pelos tesoureiros municipais, como por 

exemplo, o “dirigente partidário” Valdeci Elias, que registrou no 

processo do partido os nomes dos constituídos, mas não 

impulsionaram o feito, permanecendo com a informação com dois 

dizeres: inconsistência e sem movimentação. Ou seja, nada de 

prestação de contas.  

 

DOS PEDIDOS A SEREM APRECIADOS PELO JUÍZO  

 

Ante o exposto, requer que os requeridos sejam notificados para 

apresentarem defesa no prazo legal, sob pena de confesso, juntando 

cópia de documentos como contraprovas das fraudes cometidas no 

curso no processo de prestação de contas não prestadas, entre outros 

relevantes que possam esclarecer melhor ao juiz para uma decisão 

equânime, sem prejuízo às partes, sempre com o devido processo 

legal.  

 



Após, que o representante do Ministério Público Eleitoral seja 

notificado para intervir no feito em todos os seus termos, com a 

máxima vênia, para manifestar quanto às fraudes cometidas, 

inclusive no tocante à irregularidade partidária à pessoa do agente 

político Ronaldo da Mota Vaz, com dupla filiação, fato esse 

questionado, porém o doutor representante da justiça pública 

eleitoral não se atentou de que o partido que o prefeito se inscreve é o 

mesmo que o requerente questionou, porém dissera se tratar de outra 

agremiação diferente, pois, ao que parece, não tinha conhecimento, 

que o nome do partido teve mudança aprovada pelo TSE, conforme 

narrado no decorrer dos questionamentos diversos promovidos pelo 

impugnante.  

 

PELA PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO ORA 

APRESENTADO 

 



Por último, pede-se que seja concedida medida liminar com o fito de 

desconstituir a diplomação realizada no dia 16/12/2020, no auditório 

do fórum dessa comarca, em favor dos candidatos eleitos às eleições 

de 2020, ligados à coligação comandada pelo Diretório Municipal do 

Movimento Democrático Brasileiro de São Miguel do Guaporé, uma 

vez que os agentes políticos foram agraciados na solenidade de forma 

ilegal, diante das fraudes comprovadas nesses autos de impugnação 

de contas partidárias, ou seja, os políticos eleitos não podem de 

espécie alguma exercerem os mandatos, diante dos vícios existentes e 

devidamente comprovados, com impugnação em todos os atos 

eivados de defeitos que mancharam o processo eleitoral de 2020, 

devendo o poder judiciário eleitoral condenar os eleitos ao pagamento 

de todas as despesas da campanha eleitoral que teve o marco principal 

no dia 15/11/2020, até porque em razão das inúmeras inverdades, 

ludibriaram a grande maioria dos eleitores que comparecem à 

votação no dia histórico da democracia no país como um todo. Pede-

se, portanto, a concessão da medida liminar para que os impugnados 

sejam destituídos do poder de diplomação, oriundo dos votos que 



tiveram, porém por nefastas ações totalmente contrárias aos 

princípios da moral, da ética e decência, transformaram o pleito 

eleitoral um ato vergonhoso para aqueles que ainda acreditam que um 

dia a nação terá candidato que prima pela correição, legalidade e amor 

e de livre escolha sem corrupção eleitoral. Assim sendo, pugna pelo 

julgamento procedente da presente peça de impugnação de contas 

partidárias, inabilitando os agentes políticos que dela se beneficiaram 

de forma contrária à vontade da maioria dos cidadãos de São Miguel 

do Guaporé que sabe valorizar o voto porque quando exercido com 

consciência não tem preço.   

 

Nestes termos, pede-se deferimento. 

São Miguel do Guaporé, 09/01/2021. 

Dr. Ronan Almeida, de Araújo 

OAB/RO 2.523 

 



 

 


