
Das fraudes eleitorais em São Miguel do Guaporé em 

relação às eleições do ano passado 

 

 

Esse é o primeiro capítulo de uma série de artigos que 

começarei a escrever a partir de hoje (15/01/2021) 

sobres as fraudes eleitorais ocorridas no Município de 

São Miguel do Guaporé em relação às eleições do ano 

passado. O objetivo desse trabalho é levar ao 

conhecimento da população como é possível uma 

pessoa ser eleita, diplomada, empossada e exercer o 

mandato, mesmo de tantas provas robustas e 

evidentes de fraudes em processo eleitoral. Vamos 



abordar do primeiro documento ao último para ser 

aprovado em convenção, conseguir deferimento do 

seu registro de candidatura e a fragilidade na 

fiscalização da Promotoria Eleitoral e, 

consequentemente, à inércia do poder judiciário 

eleitoral em agir dolosamente sem que nada 

acontecesse de ilicitude para evitar que um agente 

político que utilizou de fraudes possa governar um 

município. Portanto, falaremos como Cornélio Duarte 

de Carvalho se reelegeu prefeito e Ronaldo da Mota 

Vaz conseguiu ser vice-prefeito na eleição de 2020 no 

Município de São Miguel do Guaporé, Estado de 

Rondônia. Registra-se, oportunamente, que farei 



correção de erros de português transcritos dos 

processos que iremos comentar a seguir. 

 

DO DRAP  

 

No dia 15/09/2020, Marino João Galina, de portador 

do título de eleitora de número 001292022313, 

dirigente do MDB e presidente da coligação 

denominada coligação “Unidos para continuar 

crescendo”, integrada pelos partidos MDB, 

CIDADANIA, MDB, PDT, DC, PSD, protocolou no 

Juízo da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do Guaporé 

um documento chamado de DRAP, que trata de 



regularidade de atos partidários. No primeiro 

documento apresentado à Justiça Eleitoral, já consta 

a existência de uma fraude. O requerente informou 

que o nome para concorrer ao cargo de prefeito é 

Cornélio Duarte de Carvalho, pelo MDB, e Ronaldo da 

Mota Vaz, pleiteando ser vice-prefeito, também pelo 

MDB. Veja a seguir o teor do documento: “DRAP 

(DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS 

PARTIDÁRIOS). Enviado eletronicamente à Justiça 

Eleitoral em 15/09/2020, às 23:23:10. Exma. Sra. 

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. 

MDB, 13/09/2020; 23, CIDADANIA, 13/09/2020; 

12, PDT; 13/09/2020, 27, DC; 13/09/2020, 55, PSD, 

13/09/2020. Cargos pleiteados: Prefeito, vice-

prefeito. Nome do representante da coligação. Título 

Eleitoral. CPF de Cornélio Duarte de Carvalho: 

001283822305 e 326.946.602.15. Delegados 



credenciado. Título eleitoral. CPF. Endereço onde 

receberá notificações, intimações e demais 

comunicações da Justiça Eleitoral. CEP: 76932000, 

Rua Castanheira, número 2335, telefones 69 

984913411 e 69 999752603, correio eletrônico 

marinogalina@hotmail, centro, São Miguel do 

Guaporé, Estado de Rondônia. Relação dos 

candidatos às eleições majoritárias. Cargo. Número do 

candidato. Nome do candidato. Prefeito. 15. Cornélio 

Duarte de Carvalho. Vice-prefeito. 15. Ronaldo da 

Mota Vaz. Quantidade de registros. Declaro ciência de 

que deverão ficar 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 de número 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. Subscritor: Marino João Galina”.   

 

COMENTÁRIO E AS QUATRO FRAUDES 

 



O primeiro documento informa a existência de 04 

(quatro) fraudes, que são: o partido do vice-prefeito 

não é MDB e DC e o prefeito Cornélio Duarte de 

Carvalho possui 03 (três) CPFs, a saber: 

326.946.602.15, informando no DRAP, 

326.946.602.15 e 654.204.972.04. O segundo CPF é 

diferente do primeiro apenas no nono dígito, ou seja, 

os números 2 e 6. No número de CPF com o dígito 6, 

tanto a Procuradoria-Geral do Município de São 

Miguel do Guaporé quanto ao Ministério Público de 

Rondônia informam nas ações tramitando no fórum 

da comarca contra o município e prefeito ou vice-versa 

utilizando o CPF com o dígito 6. Os processos de 

registros de candidaturas individuais vinculam-se ao 



registro principal da coligação ou do partido, por meio 

do (DRAP), inclusive com o vice-prefeito, ou seja, é 

como se existisse um só processo para a coligação, os 

partidos políticos e os candidatos. Por exemplo, se a 

Justiça Eleitoral indeferir o registro da candidatura do 

prefeito, atinge o vice-prefeito, que, por sua vez, afeta 

toda a coligação. É o que diz a Súmula 53 do Tribunal 

Superior Eleitoral. Veja um exemplo que aconteceu no 

Município de Natividade, Estado do Rio de Janeiro: 

“TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ACÓRDÃO 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

ELEITORAL NÚMERO 173-96. 201 

6.6.19.0043.  Classe: 32. Natividade. Rio de Janeiro. 

Relator: Ministro Luiz Fux. Agravante: Coligação 



Viva Natividade. Advogados: Eduardo Damian 

Duarte - OAB: 106783/RJ e outros. 

Agravados: Coligação O Trabalho não Pode Parar e 

outro. Advogado:  Thiago Luquetti da Silva - OAB: 

155678/RJ. 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. 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. 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/DE, Rei. Mm. Luciana 



Lóssio, DJe de 16.9.2014). 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. AgR-REspe número 

173-96.2016.6.19.0043/RJ. 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 35615TF. Agravo regimental desprovido. Acordam 

os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 

unanimidade, em negar provimento ao agravo 

regimental, nos termos do voto do relator. Brasília, 

09/03/2017. Ministro Luiz Fux. Relator:  AgR-REspe 

número 173-96.2016.6.19.0043/RJ. Relatório. O 

senhor Ministro Luiz Fux: Senhor Presidente, trata-

se de agravo regimental interposto pela Coligação 

Viva Natividade contra decisão mediante a qual 

neguei seguimento ao recurso especial, mantendo o 

deferimento do Demonstrativo de Regularidade de 

Atos Partidários da Coligação com exclusão do PSD, 



cuja convenção partidária foi realizada sob a 

presidência de dirigente cujos direitos políticos 

encontravam-se suspensos. Eis a síntese do 

pronunciamento ora agravado: "ELEIÇÕES 2016. 

DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS 

PARTIDÁRIOS (DRAP). DEFERIDO COM 

EXCLUSÃO DE UM DOS PARTIDOS (PSD). 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO 

IMPUGNANTE. LEGITIMIDADE DO SEGUNDO 

IMPUGNANTE FILIADO A PARTIDO 

INTEGRANTE DA COLIGAÇÃO IMPUGNADA. 

SÚMULA Nº 53ITSE. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. 

PARTICIPAÇÃO DE DIRIGENTE COM DIREITOS 



POLÍTICOS SUSPENSOS. IRREGULARIDADE. 

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO". Nas razões do presente agravo 

regimental, a agravante defende o reconhecimento da 

falta de interesse de agir e de legitimidade do segundo 

impugnante, José Nelson Vieira. Na sequência, 

assevera que "não parece razoável que uma 

convenção, realizada por vários membros que 

decidem compor uma coligação, formada por vários 

partidos, seja prejudicada por conta de possíveis 

fatores impeditivos de um único dirigente". Nesse 

contexto, aduz ser "flagrante a violação a norma legal 

do artigo 219 do Código Eleitoral, bem como 

divergência jurisprudencial com o TRE/PB 



inexistindo prejuízo aos recorrentes e a lisura do 

pleito". Sustenta, ainda, que "a natureza do possível 

vício não é de nulidade, mas sim de mera 

irregularidade, plenamente sanável' e que "após o 

surgimento da alegada irregularidade, o partido PSD 

promoveu a devida exclusão do dirigente e 

apresentou ata ratificando o interesse em AgR-REspe 

número 73-96.2016.6.1 9.0043/RJ, recompor a 

coligação, devidamente assinada por todos os 

convencionais presentes. Alega que" não parece 

razoável que se anule todo o direito a ser votado de 6 

(seis) cidadãos por conta de uma possível suspensão 

de direitos políticos de um membro partidário que 

sequer registrou candidatura para o pleito de 2016 



"(fis. 229). Em seguida, argumenta que "a não 

inclusão do partido PSD, após sua legítima 

manifestação de desejo de compor a presente 

coligação, afronta o disposto no artigo 17, caput e § 10 

da Constituição da República. Pleiteia, ao final, o 

provimento do agravo interno, para que seja 

reformado o acórdão regional e deferido o DRAP da 

Recorrente com a devida inclusão do partido PSD. O 

prazo para contrarrazões ao agravo transcorreu in 

albis. É o relatório. Voto. O senhor Ministro Luiz Fux 

(relator): Senhor Presidente, ab initio, anoto que o 

agravo é tempestivo e está subscrito por causídico 

regularmente habilitado. Todavia, os argumentos 

expendidos pela Agravante são insuficientes para 



ensejar a modificação do decisum agravado, o qual 

deve ser mantido por seus próprios fundamentos. Em 

suma, a decisão agravada restou assim consignada: 

"No tocante às alegadas ofensas aos 

art. 219 do Código Eleitoral; artigos 6º, 7º, 8º, 9º, 11, 

§ 3º e 37 da Lei nº 9.504/97; e art. 17, caput 

parágrafo único, da Constituição da República, anoto 

que as questões não foram debatidas na instância 

regional, tampouco houve oposição de embargos de 

declaração a fim de provocar a manifestação daquele 

Tribunal sobre as matérias, padecendo os temas da 

ausência. AgR-REspe número 73-96.2016.6.1 

9.0043/RJ, do indispensável prequestionamento. 

Incide sobre as alegações, portanto, o Enunciado da 



Súmula número 356/STF. Relativamente à arguição 

de ilegitimidade e de falta de interesse de agir dos 

impugnantes do registro, constato que os 

fundamentos apostos no decisum guerreado estão em 

consonância com a remansosa jurisprudência deste 

Tribunal Superior, motivo pelo qual não merece 

reparos. Deveras, carece de legitimidade à Coligação 

O Trabalho Não Pode Parar para impugnar a validade 

de Coligação adversária, haja vista a inexistência de 

interesse próprio, consoante se extrai dos seguintes 

precedentes: 'ELEIÇÕES 2014. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL 

NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

CANDIDATO. IMPUGNAÇÃO. DRAP DE 



COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. FALTA DE 

INTERESSE. Partido político, coligação ou candidato 

não tem legitimidade para impugnar a validade de 

coligação adversária, haja vista a inexistência de 

interesse próprio. Precedentes. Supostas 

irregularidades decorrentes da escolha de candidatos 

pela comissão provisória do partido, em ofensa ao 

estatuto partidário, constituem matéria interna 

corporis, e não fraude apta a macular o processo 

eleitoral. Agravo regimental desprovido'. (AgR-

REspe nº 352-9215), relator Mm. João Otávio de 

Noronha, PSESS de 25.9.2014); e 'ELEIÇÕES 2012. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. REGISTRO DE COLIGAÇÃO. 



IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 

IRREGULARIDADES. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. 

MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ILEGITIMIDADE 

ATIVA DA COLIGAÇÃO 

ADVERSÁRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. A 

coligação adversária não tem legitimidade para 

propor impugnação com fundamento em 

irregularidade na convenção partidária, por se tratar 

de matéria interna corporis. Precedentes. Agravo 

regimental desprovido'. (AgR-REspe 209-82/PE, 

Rei. Mm. Dias Toffoli, em 6.12.2012). O impugnante 

José Nelson Vieira, por sua vez, detém legitimidade 

para oferecer impugnação ao registro do 

Demonstrativo dos Atos Partidários da Coligação 



Viva Natividade, porquanto filiado a agremiação dela 

integrante, no caso, o PSD, ex vi do Enunciado da 

Súmula nº 53/TSE, que prevê: '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'. AgR-REspe no 173-

96.2016.6.19.0043/RJ 6. Quanto à questão de fundo, 

melhor sorte não acode à Recorrente. 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. Vejam-se alguns excertos do 

aresto regional. Ao deferir o Demonstrativo de 

Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da 

coligação recorrente, o juízo de primeiro grau excluiu 

o PSD por considerar irregular a convenção realizada 

pelo partido em 05 de agosto, em razão de ter sido 

presidida por Marcos Antônio da Silva Toledo, cujos 

direitos políticos encontram-se suspensos em virtude 

de condenação por improbidade administrativa, já 

transitada em julgado. Com efeito, a suspensão dos 

direitos políticos acarreta não só o impedimento do 

cidadão a disputar um cargo eletivo, como também 



obsta sua participação em qualquer atividade 

político-partidária. A participação, nas atividades 

partidárias, de quem não esteja no gozo dos direitos 

políticos é, de fato, completamente vedada pela 

legislação eleitoral. É patente, assim, a irregularidade 

da convenção presidida por Marcos Antônio da Silva 

Toledo, impondo-se o reconhecimento de sua 

invalidade jurídica. Na tentativa de sanar a 

irregularidade que ocasionou sua exclusão da 

coligação recorrente, o PSD realizou nova convenção, 

presidida por outro dirigente, conforme ata 

colacionada aos autos às fls. 176/177. Entretanto, a 

nova convenção não é apta a convalidar a 

anteriormente realizada, assim como não pode 



substituí-la, visto que foi realizada apenas em 29 de 

agosto, após o término do prazo estipulado no 

artigo 80 da Lei das Eleições, que determina a 

realização das convenções para a escolha de 

candidatos e deliberação sobre coligações no período 

entre 20 de julho e 5 de agosto'. Consoante bem 

assentado pela Corte a quo, a jurisprudência deste 

Tribunal Superior perfilhou entendimento no sentido 

de que "aquele que se encontra com os direitos 

políticos suspensos deverá ter a filiação partidária 

suspensa por igual período, não poderá praticar atos 

privativos de filiado e não poderá exercer cargos de 

natureza política ou de direção dentro da agremiação 

partidária" (RGP nº 305/DF, relator: Mm. Luciana 



Lóssio, DJe de 16.9.2014). AgR-REspe no 173-

96.2016.6.19.0043/RJ 7. Destarte, é irretorquível o 

decisum verberado que manteve o deferimento do 

Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários 

da Coligação Recorrente com a devida exclusão do 

PSD. Ex positis, nego seguimento a este recurso, nos 

termos do art. 36, § 61, do RITSE". Consoante 

assentado no decisum vergastado, a legitimidade do 

impugnante José Nelson Vieira para oferecer 

impugnação ao registro do Demonstrativo dos Atos 

Partidários da Coligação Viva Natividade 

fundamenta-se no Enunciado da Súmula número 53 

TSE, que prevê:" 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 há vidas em convenção". No tocante à 

questão de fundo, reafirmo ser acertado o decisum 

regional que manteve o deferimento do 

Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários 

da Coligação Recorrente com a devida exclusão do 

PSD, em virtude de irregularidade na convenção 

partidária da agremiação, realizada sob a presidência 

de dirigente cujos direitos políticos encontravam-se 

suspensos. Isso porque, na linha da jurisprudência 

firmada por este Tribunal Superior," aquele que se 

encontra com os direitos políticos suspensos deverá 

ter a filiação partidária suspensa por igual período, 



não poderá praticar atos privativos de filiado e não 

poderá exercer cargos de natureza política ou de 

direção dentro da agremiação partidária"(RGP nº 

305/DF, Relator: Mm. Luciana Lóssio, DJe de 

16.9.2014). Reitero, ainda, que as teses 

consubstanciadas na ofensa ao art. 219 do Código 

Eleitoral; artigos 60, 70, 8º, 90, 11, § 3º e 37 da Lei 

nº 9.504/97; e art. 17, caput e parágrafo único, 

da Constituição da República padecem do 

indispensável prequestionamento, porquanto não 

houve análise dos temas pela instância regional, 

tampouco houve oposição de embargos de declaração 

a fim de provocar a manifestação daquele Tribunal 

sobre as matérias. AgR-REspe nº 173-



96.2016.6.19.0043/RJ. Ex positis, nego provimento 

ao presente agravo. É como voto. AgR-REspe nº 173-

96.2016.6.19.0043/RJ. Extrato da ata. AgR-REspe 

nº 173-96.2016.6.1 9.0043/RJ. Relator: Ministro 

Luiz Fux. Agravante: Coligação Viva Natividade 

(Advogados: Eduardo Damian Duarte - OAB: 

106783/RJ e outros). Agravados: Coligação O 

Trabalho não Pode Parar e outro. Advogado: Thiago 

Luquetti da Silva (OAB: 155678/RJ). Decisão: O 

Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao 

agravo regimental, nos termos do voto do relator. 

Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as 

Ministras Rosa Weber e Luciana Lóssio, os Ministros 

Luiz Fux, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia 



Filho e Henrique Neves da Silva, e o vice-procurador-

geral eleitoral, Nicolau Dino. Sessão do dia 

09/03/2017”.  

 

DO PROCESSO DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

DA COLIGAÇÃO COMANDADA PELO MDB DE SÃO 

MIGUEL DO GUAPORÉ, ESTADO DE RONDÔNIA 

 

O requerimento protocolado pelo presidente da 

coligação comandada pelo Diretório Municipal do 

Movimento Democrático Brasileiro de São Miguel do 

Guaporé gerou o número do processo 0600053-

05.2020.6.22.0035 e foi autuado no dia 16/09/2020, 



às 13:28:35, da classe judicial registro de candidatura, 

sendo que o assunto principal é o DRAP, que envolve 

a coligação, os nomes dos candidatos, os cargos, os 

partidos e seus números, bem como menciona a 

relação de todos presentes nas convenções 

partidárias, principalmente os candidatos a prefeito, 

vice e vereador. A ata a seguir é do MDB: “Ata da 

Convenção Municipal para escolha dos candidatos do 

Partido Movimento Democrático Brasileiro, aos 

cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, às 

eleições 2020, no município de São Miguel do 

Guaporé, Rondônia. Aos treze (13) dias do mês de 

setembro de 2020 às 8 horas, à Av. Juscelino 

Kubistchek, nº 1725, bairro Planalto, nesta Cidade de 



São Miguel do Guaporé-RO, instalou-se a Convenção 

Municipal do Partido, sob a presidência do Sr. Marino 

João Galina, Presidente da Comissão Executiva 

Municipal convidou a mim, Edilson Cavalcante 

Procópio para secretariar os trabalhos e solicitou a 

leitura do Edital de Convocação dos convencionais. 

Após verificação de número suficiente de 

convencionais presentes, declarou instalados e 

abertos os trabalhos da presente Convenção 

Municipal para deliberarem sobre a seguinte ordem 

do dia: escolha dos candidatos a Prefeito, Vice-

Prefeito e Vereadores à Câmara Municipal, com vistas 

às eleições de 2020, coligação para eleição 

majoritária, assim como outros assuntos de interesses 



partidário, conforme Edital. O Presidente alertou a 

todos sobre a observação criteriosa de todas as 

normas para prevenção e combate à corona vírus, 

neste período de pandemia (álcool em gel, 

distanciamento social, mascaras 

individuais).  Explicou que de acordo com a lei 

eleitoral, o partido poderá indicar até 17 vagas a 

candidatos à Câmara de Vereadores, sendo que deverá 

preencher proporcionalmente essas vagas com o 

mínimo de 30% e o máximo de 70% para cada sexo, 

das candidaturas que efetivamente lançar. Sendo 

assim, foi deliberado e aprovado por unanimidade 

pelos convencionais que o partido irá participar da 

eleição majoritária concorrendo ao cargo de prefeito e 



vice-prefeito na forma coligada com o Partido 

Democrático Trabalhista (PDT), Partido Democracia 

Cristã (DC), Partido Social Democrático (PSD) e 

Partido Cidadania; tendo a coligação o nome de 

“Unidos para continuar crescendo”, sendo o 

representante legal o senhor Cornélio Duarte de 

Carvalho, candidato ao cargo de prefeito, número 15, 

nome da urna Cornélio Duarte, filiado ao Partido 

Movimento Democrático Brasileiro, e vice-prefeito 

Ronaldo Da Mota Vaz, número 15, nome da urna: Dr. 

Ronaldo, filiado ao Partido Democracia Cristã. Foi, 

ainda, deliberado e aprovado, por unanimidade, que o 

partido irá participar da eleição proporcional ao cargo 

de vereador com a seguinte lista de candidatos: 



Alessandra Marcelo Da Silva, número 15111, nome da 

urna: Alessandra da Fanfara; Celma Mezabarba Silva, 

número 15106, nome da urna: Celma do Lebrão; 

Devair de Freitas, número 15123, nome da urna: 

Devair da Saúde; Ediney da Silva Ganga, número 

15222, nome da urna: Baiano do Planalto; José Sidney 

Pinheiro, número 15000, nome da urna: Sidney 

Eletrecista; Liomar Henkert, número 15911, nome da 

urna: Liomar da 11; Mario Cezar Gomes Ferreira, Nº 

15610, nome da urna: Nenezão da Câmara; Rosilane 

de Paula, númeroº 15429, nome da urna: Rose de 

Paula; Samara da Silva Cardoso Farias, número 15555, 

nome da urna: Samara do Evaldo e Sebastião Nesio de 

Campos, número 15333, nome da urna: Tião das 



Panelas. O presidente parabenizou os escolhidos em 

convenção e informou que os limites de gastos de 

campanha serão aqueles definidos na legislação 

eleitoral, ficando autorizado pelos convencionais 

presentes que o presidente do partido poderá 

proceder à substituição e preenchimento de vagas 

remanescentes da eleição proporcional, bem como a 

inclusão, exclusão e alteração na coligação 

majoritária, enfim promover todos os ajustes 

necessários, sem necessidade de realização de novas 

convenções, desde que respeitadas o estatuto e as 

diretrizes do órgão nacional do partido. Ainda, o 

secretário dos trabalhos lembrou a todos 

para providenciarem a documentação necessária para 



o referido registro. Em ato contínuo, o presidente 

determinou a leitura da presente ata, estando todos de 

acordo, determinado que esta ata e sua lista de 

presença fossem digitadas no Sistema Candex e o 

arquivo gerado transmitido ao TSE. Nada mais 

havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos, sendo 

esta ata assinada por mim, secretário e pelo 

presidente, servindo a lista de presença como 

comprovação da anuência de todos. Marino João 

Galina, presidente; Edilson Cavalcante Procópio, 

secretário. Presidiu e secretariou os trabalhos aos de 

cargos de prefeito, vice-prefeito, vereador, dados da 

coligação “Unidos para continuar crescendo” Cornélio 

Duarte de Carvalho PDT; MDB; CIDADANIA; DC; 



PSD. Nome da coligação. Nome do representante. 

Composição da lista de candidatos ao cargo de 

vereador concorrerá isolado, a saber: José Sidney 

Pinheiro, 15000, masculino. Nome. Número. Gênero 

Devair de Freitas. 15123. Masculino. Nome. Número. 

Gênero. Ediney da Silva Ganga. 15222. Masculino. 

Nome. Número. Gênero. Celma Mezabarba Silva. 

15106. Feminino. Nome. Número. Gênero. Mario 

Cezar Gomes Ferreira. 15610. Masculino. Nome. 

Número. Gênero. Ata de convenção municipal do 

partido de número 15. MDB. Samara da Silva Cardoso 

Farias. 15555. Feminino. Nome. Número. Gênero. 

Alessandra Marcelo da Silva. 15111. Masculino. Nome. 

Número. Gênero. Liomar Henkert. 15911. Masculino 



Nome. Número. Gênero. Sebastião Nesio de Campos. 

15333. Masculino. Nome. Número. Gênero. Rosilane 

de Paula. 15429. Feminino. Nome. Número. Gênero. 

Lista de presença criada em 12/09/2020, às 19:44:57: 

CORNELIO DUARTE DE CARVALHO. Nome 

RONALDO DA MOTA VAZ. Nome JOSÉ SIDNEY 

PINHEIRO. Nome DEVAIR DE FREITAS. Nome 

EDINEY DA SILVA GANGA. Nome CELMA 

MEZABARBA SILVA. Nome MARIO CEZAR GOMES 

FERREIRA. Nome SAMARA DA SILVA CARDOSO 

FARIAS. Nome ALESSANDRA MARCELO DA SILVA. 

Nome LIOMAR HENKERT. Nome SEBASTIÃO 

NESIO DE CAMPOS. Nome ROSILANE DE PAULA. 

Nome GELSON O SABINO. Nome VANILDA 



RODRIGUES. Nome EDILSON PROCÓPIO. Nome 

MARINO JOÃO GALINA. Nome LEBRÃO. Nome 

GISLAINE LEBRINHA. Nome LUCIO MOSQUINI. 

ADILSON DO CARMOS. Nome VALDECIR ELIAS 

Nome. DEYSI MARA NERI SANTANA”.  

 

DO PROCESSO ELETRÔNICO NO TRE/RO EM 

NOME DE VALDECI ELIAS, TESOUREIRO DO MDB 

 

No dia 25/10/2020, o PARTIDO DO MOVIMENTO 

DEMOCRATICO BRASILEIRO (PMDB), inscrito no 

CNPJ de número 15.779.736/0001-87. VALDECI 

ELIAS, inscrito no CPF: 644.142.802-49 e MARINO 



JOAO GALINA, inscrito no CPF: 285.452.739-91, 

protocolaram no Tribunal Regional Eleitoral do 

Estado de Rondônia processo de número 0600361-

41.2020.6.22.0035, da classe judicial referente à 

prestação de contas eleitorais, do assunto direito 

eleitoral, partidos políticos, órgão de direção 

partidária, partido político, órgão de direção 

municipal, direito eleitoral, partidos políticos e 

prestação de contas de partido político, na jurisdição 

São Miguel do Guaporé (RO), do órgão julgador da 

35ª Zona Eleitoral de São Miguel do Guaporé, eleição 

2020,  eleições municipais. 

 



DO TESOUREIRO DO MDB EM SÃO MIGUEL DO 

GUAPORÉ 

 

Valdeci Elias foi escolhido na convenção como 

tesoureiro do MDB, da coligação, da chapa 

majoritária, dos partidos políticos e de todos os 

candidatos que participaram das eleições municipais 

em São Miguel do Guaporé. Valdeci Elias é 

funcionário de carreira da Prefeitura Municipal de São 

Miguel do Guaporé, portador da matrícula de número 

3436, em situação ativa, lotado na Secretaria 

Municipal de Saúde, trabalhando no hospital local 

como motorista, admitido em 11/12/2017, prestando 



36 horas semanais, com salário no valor de R$ 

1.045,00. Conforme informação do portal da 

transparência da prefeitura, o servidor recebeu os 

seguintes salários de julho de 2020 até o presente 

momento. No mês de julho: R$ 2.512.80; agosto: R$ 

2.286,17; setembro: R$ 1.990,30; outubro: R$ 

4.654,43; novembro: R$ 3.750,30; dezembro: R$ 

4.800,30; décimo-terceiro salário: R$ 1.440,30. Total 

pago pelo povo de São Miguel do Guaporé após a 

condenação de Valdeci Elias: R$ 21.434,60 (vinte e 

um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta 

centavos). Esse salário recebido sem nenhuma 

legalidade, obviamente, Cornélio Duarte de Carvalho 

é obrigado a ressarcir à Fazenda Pública Municipal, ou 



seja, ao contribuinte, pois os pagamentos somente 

foram feitos por inércia do juízo cível da comarca de 

São Miguel do Guaporé, do autor da ação de 

improbidade administrativa, que é o Ministério 

Público de Rondônia, além, é claro, do chefe do poder 

executivo municipal. Caso a decisão da corte tivesse 

sido cumprida um dia após a condenação, Valdeci 

Elias não teria recebido 07 (sete) salários ilegal e 

moralmente.  

 

DO PROCESSO CONDENATÓRIO EM FACE DE 

VALDECI ELIAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE RONDÔNIA  

 



O feito foi distribuição no TJ/RO no dia 31/10/2018, 

às 11:52:21, autuado nos autos de número 7001133-

44.2016.8.22.0022, da classe de apelação cível e foi 

escolhido, por sorteio, o desembargador Eurico 

Montenegro Júnior. O julgamento ocorreu no dia 

28/05/2020 e Valdeci Elias é defendido pelo 

advogado Antônio Fraccaro, inscrito na OAB/RO, sob 

o número 1941-A. O relator fez o seguinte relatório do 

caso em comento: “Trata-se de recurso de apelação 

interposto por Valdeci Elias em face da sentença 

exarada pelo juízo da vara única da comarca de São 

Miguel do Guaporé, que em sede de ação civil pública 

por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de Rondônia, julgou 



procedentes os pedidos da inicial. A referida ACP 

buscou a responsabilização do Requerido, enquanto 

ocupante do cargo de Secretário municipal de saúde 

de São Miguel do Guaporé, pelos fatos a seguir 

extraídos do relatório da sentença. Trata-se de ação 

civil pública por ato de improbidade administrativa 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

Rondônia em desfavor de Valdeci Elias, objetivando o 

reconhecimento da prática de ato de improbidade 

administrativa, visto que o requerido atentou contra 

os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, 

em razão de que não vinha respondendo aos ofícios 

encaminhados pela Promotoria de Justiça, ou quando 

respondia, o fazia intempestivamente e/ou 



insuficientemente. Sustenta o autor, que expediu 

inúmeros ofícios à Secretaria Estadual de 

Administração de Rondônia (SEAD/RO) visando 

obter informações e documentos para a instrução de 

diversos procedimentos investigatórios, contudo, 

desde quando o requerido assumiu o respectivo cargo, 

diversos ofícios ministeriais não foram respondidos 

ou o foram intempestiva e/ou insuficientemente, 

mesmo após reiterações. Juntou aos autos cópia de 

ofícios enviados ao requerido, cujas respostas foram 

por ele omitidas ou não prestadas no prazo assinalado 

ou vieram incompletas, o que impediu a atuação 

satisfatória do parquet e, consequentemente os 

interesses da sociedade. Aduz que por conta da desídia 



do requerido, expediu a Recomendação nº 

004/2016/PJSMG, para fins de providências 

necessárias com o fim de garantir que os ofícios 

enviados pelo Ministério Público à SEMSAU fossem 

respondidos no prazo assinalado ou, em caso de 

impossibilidade, que fosse solicitado, 

tempestivamente dilação de prazo. Após o despacho 

inicial, apresentada defesa preliminar, e após 

manifestação das partes foi recebida a ação. 

Apresentada contestação, impugnação e saneado o 

feito, foi realizada audiência. Após apresentadas 

alegações finais, foi exarada a sentença, da qual 

extraio os excertos a seguir. O Ministério Público 

acusou o requerido Valdeci de ter atentado contra os 



princípios da administração, pelo fato de que não 

respondia os ofícios encaminhados pelo parquet e, 

quando fazia era intempestivamente ou de forma 

incompleta. O requerido, ouvido em juízo, disse que 

trabalhou na Secretaria de Saúde por 1 ano. Disse que 

quando tomou posse no cargo, o antigo secretário não 

havia repassado a relação de ofícios pendentes. Disse, 

também, que teve conhecimento da recomendação 

expedida pelo Ministério Público, cujo teor era acerca 

de providências para as respostas de ofícios que o 

fossem encaminhados. Relatou que Cristiane era a 

responsável pelo recebimento de ofícios e requisições, 

sendo que, quando havia prazos perto de vencimento 

ela o avisava. Narrou que não teve conhecimento do 



ofício no qual solicitou informações acerca do 

processo administrativo que visava apurar falha 

médica, apenas quando da notificação desta ação civil 

pública que tomou conhecimento. Disse, que a pessoa 

de Cristiane era a responsável para responder os 

ofícios e requisições. Relatou que em alguns casos, 

solicitou a dilação de prazo ao parquet. No mais, disse 

que Cristiane também não tinha conhecimento do 

ofício que requereu informações acerca do processo de 

sindicância acima mencionado. Em análise aos autos, 

verifica-se que o Ministério Público, por reiteradas 

vezes, oficiou à Secretaria Municipal de Saúde, para 

fins de informações do processo administrativo de 

número 1693/2014, no qual tinha a finalidade apurar 



a responsabilidade de falha médica, ocorrido no 

nosocômio municipal. A primeira determinação de 

informações acerca desta apuração de falha médica 

pelo parquet, ocorreu em 2014, quando ainda o 

Secretário Municipal de Saúde era Elivelto 

Kovalhczuk. O requerido, foi oficiado pela primeira 

vez em 14/12/2015 para fins de informações acerca da 

sindicância, sendo que o ofício foi recebido por Nilta 

Pêgo da Silva. Em 29/02/2016 foi reiterado o ofício –

ao Secretário, ora requerido, o qual foi recebido em 

08/03/2015 por Cristiane. Em 29/03/2016 foi 

certificado no processo extrajudicial do parquet a 

ausência de resposta acerca de ofícios, razão pela qual 

foi expedida recomendação número 004/2016 PJ/ 



SMG ao secretário municipal de Saúde para que 

adotasse as providências necessárias para as respostas 

dos ofícios. O requerido tomou conhecimento da 

aludida recomendação em 31/03/2016. Em 

16/05/2016 o requerido foi novamente oficiado 

informando acerca de resposta acerca da 

recomendação expedida. Consta, também, nos autos, 

ofício expedido para o requerido, para fins de 

informações acerca das providências tomadas pela 

SEMUSA, visando sanar irregularidades encontradas 

na Unidade Mista de Saúde, o qual foi recebido pelo 

requerido em 02/05/2016. Nota-se, portanto, a 

desídia por parte do requerido, eis que constam nos 

autos, inúmeras reiterações de ofícios expedidas ao 



secretário municipal de Saúde para que informasse 

acerca do procedimento administrativo número 

1693/2014, contudo, não foram respondidos. A 

reiteração de ofícios acerca do caso é desde o ano de 

2014, sendo que o requerido só veio tomar 

conhecimento em 14/12/2015. Mas a reiteração de 

pedidos acerca do aludido processo administrativo 

ainda perdurou até o ano de 2016. Vale ressaltar que 

nem mesmo a expedição de Recomendação número 

004/2016 foi suficiente para que o requerido 

cumprisse com seu ofício. A conduta do requerido não 

só atentou contra os princípios da administração 

pública, notadamente da eficiência, como também, 

interferiu na atuação do Parquet para a apuração de 



falha médica ocorrida no ano de 2014. E mais, atingiu 

também, o interesse da sociedade em ver a apuração 

do ato ilícito ocorrido em tempo razoável. Diante 

destas considerações não é de se aceitar a alegação do 

requerido de que não teve conhecimento dos fatos, 

atinentes à apuração de falha médica ocorrido no 

nosocômio, pois, várias vezes foram reiterados ofícios, 

sobretudo, foi notificado, pessoalmente, acerca da 

Recomendação no qual solicitava providências, 

justamente do procedimento administrativo 

relacionado a apuração da falha médica. O requerido, 

na condição de secretário municipal de Saúde, tinha o 

dever de tomar conhecimento do teor de ofícios, 

requisições e recomendações que lhe foram 



encaminhadas, ao menos é o que se espera, ainda que 

fossem recebidos por terceira pessoa. Somada a isso a 

testemunha Nilta Pêgo da Silva disse que trabalha no 

setor administrativo da Secretaria de Saúde tendo dito 

que é uma das recebedoras de ofícios e requisições. 

Relatou, também, que Cristiane é a servidora 

responsável para recebimento dos ofícios, sendo que 

era ela quem informava ao secretário do vencimento 

de prazos. No mais, torna-se visível o dolo do 

requerido, por ser ele absolutamente consciente de 

que tinha o dever de responder aos ofícios e 

requisições expedidos pelo parquet, ainda mais pelo 

fato de ter tomado conhecimento de recomendação, 

por ele próprio recebido, para este fim. Dolo que, na 



hipótese, aparece de forma límpida, diante da postura 

renitente do requerido em, reiteradamente, omitir-se 

às inúmeras requisições de informação, mesmo 

quando do conhecimento expresso sobre a 

Recomendação número 004/2016. Assim, restou 

comprovado nos autos a violação dos princípios 

constitucionais praticado pelo requerido. De acordo 

com o princípio da proporcionalidade a reprimenda 

deve se adequada a lesividade da infração cometida. 

Com esses fundamentos, passo a individualizar as 

penas. Restou evidenciado nos autos que o requerido 

Valdecir atentou contra os princípios da 

administração, notadamente os da legalidade, 

eficiência, moralidade e publicidade. Assim, incorreu 



no previsto no artigo 11, II da Lei n. 8.429/92. O 

requerido Valdecir, na qualidade de secretário 

municipal de Saúde tinha plena consciência de sua 

obrigação em responder o que fosse solicitado por 

autoridades, contudo, não o fez de forma reiterada, 

ofendendo aos princípios da administração pública. 

Dito isso, levando em conta a gravidade dos fatos; 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como, levando em consideração os parâmetros para a 

aplicação da multa civil (patrimônio do agente); 

ganho financeiro mensal; dano gerado e grau de culpa 

– e, considerando ainda ausência do primeiro e 

segundo parâmetros, condeno o requerido Valdecir ao 

pagamento de multa civil no valor de cinco vezes a 



última remuneração percebida como secretário 

municipal de Saúde. Considerando a conduta grave do 

requerido, bem como com o fim de se evitar estímulo 

à eventual recidiva, determino a suspensão dos 

direitos políticos do requerido Valdecir pelo prazo de 

03 (três) anos, bem como proibição de contratar com 

o poder público municipal de São Miguel do Guaporé 

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia 

majoritária, pelo prazo de 03 (três) anos. Dispositivo. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC; 

nos termos do 37, caput, incisos II, IX e §4º, da 

Constituição Federal, na Lei nº 7.347/85 e artigos 4º, 



11 e 12, inciso III e parágrafo único, da Lei 8.429/92 

julgo procedente os pedidos iniciais para: a) condenar 

o requerido Valdeci Elias no pagamento de multa civil 

no valor de cinco vezes a última remuneração 

percebida como Secretário Municipal de Saúde; b) 

determinar a proibição de Valdeci Elias de contratar 

com o poder público municipal de São Miguel do 

Guaporé ou receberem benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios 

majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos. Para tanto, 

oficie-se à Fazenda Pública Municipal; c) determinar 

a suspensão dos direitos políticos de Valdeci Elias, 

pelo prazo de 03 (três) anos. Para tanto, oficie-se à 



Justiça Eleitoral de São Miguel do Guaporé, para as 

providências necessárias, nos termos do artigo 71 e 

seguintes, do Código Eleitoral. Condeno o requerido 

ao pagamento das custas processuais. Os valores da 

multa deverão ser depositados na conta do juízo 

destinada ao recolhimento de valores oriundos de 

condenações. Em suas razões, Valdeci afirma que: - 

não existiu ato ímprobo, tendo sido mera 

irregularidade administrativa; - não foi comprovada a 

existência de dolo ou má-fé; - a pena foi aplicada de 

modo desproporcional. Ao fim, requer a reforma da 

sentença para que sejam julgados improcedentes os 

pedidos da inicial, ou ainda, que seja reduzida a pena 

aplicada. Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça 



requer a manutenção da sentença. A Procuradoria-

Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da 

sentença. É o relatório. Voto do desembargador 

Eurico Montenegro júnior. A controvérsia gira em 

torno da prática de ato de improbidade administrativa 

que atenta contra os princípios da Administração 

Pública por desídia na resposta às requisições do 

Ministério Público Estadual. Pois bem, após 

compulsar os autos, à luz dos documentos 

comprobatórios anexados, concluo que a sentença 

deve ser mantida. O art. 11 da LIA persegue o dolo 

genérico na conduta, dispensando o enriquecimento 

do agente ou o prejuízo ao erário (...). O Apelante, 

mesmo tendo sido notificado acerca das requisições 



do Ministério Público, quanto à demora/ausência de 

prestação de informações, deixou de fazê-lo, ainda 

que após expedida recomendação por aquele. Desta 

forma, verifica-se que ocorreu de forma totalmente 

consciente, desprezando inteiramente o regramento 

legal quanto ao poder de requisição do parquet, ainda 

mais se tratando de procedimento que buscava apurar 

situação ocorrida durante atendimento em unidade de 

saúde pública municipal, envolvendo paciente e 

profissionais de saúde. Os elementos probatórios 

reafirmados durante a instrução dão conta quanto à 

vontade livre e consciente do apelado em praticar o 

ato, não tendo comprovado qualquer situação que 

pudesse justificar. Assim, devidamente comprovado o 



dolo, caracteriza-se a prática do ato ímprobo. Neste 

sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO. 

ARTIGO 11 DA LEI 8.429/1992. ELEMENTO 

SUBJETIVO CONFIGURADO. DANO AO ERÁRIO. 

ATO ÍMPROBO CARACTERIZADO. 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. 

SÚMULA 284/STF. 5. É pacífico o entendimento de 

que frustrar a licitude de processo licitatório ou 



dispensá-lo indevidamente configura ato de 

improbidade que causa prejuízo ao erário, ainda que 

esse prejuízo não possa ser quantificado em termos 

econômicos, para ressarcimento. Não se pode exigir a 

inequívoca comprovação do dano econômico causado 

pela conduta ímproba, pois nessas hipóteses 

específicas do artigo 10, VIII, da Lei de Improbidade 

Administrativa, o prejuízo é presumido (...). A 

configuração da conduta do artigo 10 da LIA exige 

apenas a demonstração da culpa do agente, não sendo 

necessária a comprovação de dolo (...): 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ATO 

ÍMPROBO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO NÃO 

CARACTERIZADO. PRECEDENTES. 1. Pleiteia o 



Ministério Público a condenação do agravado por 

improbidade administrativa, decorrente da 

celebração de "termos e aditivos sem o necessário 

procedimento licitatório e sem o devido procedimento 

de dispensa ou inexigibilidade de licitação por mais de 

dez anos". 2. As considerações feitas pelo Tribunal de 

origem afastam a prática do ato de improbidade por 

violação de princípios da administração pública, uma 

vez que não foi constatado o elemento subjetivo do 

dolo na conduta do agente, mesmo na modalidade 

genérica, o que não permite o reconhecimento de ato 

de improbidade administrativa previsto no art. 11 da 

Lei 8.429/92. 3. O Tribunal a quo decidiu de acordo 

com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a 



caracterização do ato de improbidade por ofensa a 

princípios da administração pública exige a 

demonstração do dolo lato sensu ou genérico." (...). 

Outrossim, atendendo à razoabilidade, à 

proporcionalidade e à reprovabilidade da conduta, 

devem ser mantidas as penalidades aplicadas. Por fim, 

quanto às sanções aplicadas, estas devem ser 

compatíveis e proporcionais à reprovabilidade da 

conduta dos agentes, não devendo ser aplicadas de 

forma automática, devendo-se justificar a sua fixação. 

(...). Levando-se em consideração a gravidade do fato, 

tenho que adequada e proporcional a reprimenda 

aplicada. Desta forma, não há alteração a ser realizada 

na sentença. Diante de todo o exposto, nego 



provimento ao recurso de apelação, mantendo 

inalterada a sentença recorrida. É como voto”. 

EMENTA: Apelação. Ação civil pública. Direito 

administrativo. Secretaria de saúde. Município. 

Ministério Público. Requisição. Resposta. Ausência. 

Demora. Desídia. Conjunto probatório. 

Convergência. Dolo. Má-fé. 

Comprovação. Penalidade. Razoabilidade. 

Proporcionalidade. Reprovabilidade. Fixação. 

Manutenção. 1. Além da compreensão de que basta o 

dolo genérico - vontade livre e consciente de praticar 

o ato - para configuração do ato de improbidade 

administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 

8.429/1992, exige a presença da má-fé, pois a Lei de 



Improbidade Administrativa não visa punir meras 

irregularidades ou o inábil, mas sim o desonesto, o 

corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. 

Precedente do STJ. 2. O conjunto probatório 

convergente à prática de ato ímprobo deve ser 

considerado para o seu reconhecimento e eventual 

condenação. 3. Negado provimento ao recurso de 

apelação. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos 

estes autos, acordam os Magistrados da 1ª Câmara 

Especial do Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia, na conformidade da ata de julgamentos e 

das notas taquigráficas, recurso não provido, à 

unanimidade” 

  



 DO DECURSO DO PRAZO  

 

No 28/05/2020, foi certificado nos autos que 

transitou em julgado o acórdão no dia 08/07/2020, 

dia subsequente ao término do prazo recursal. Porém, 

não houve interposição de recurso, como por exemplo, 

embargados declaratórios e, posteriormente, recurso 

especial no STJ. Foi certificado, por último, em 

instância superior, que o processo foi devolvido à 

comarca de São Miguel do Guaporé no dia 

19/10/2020.  

 



PROMOTORIA DE JUSTIÇA MANIFESTA SOBRE A 

DEVOLUÇÃO DO PROCESSO  

 

No dia 11/01/2021, quase dois meses depois das 

eleições municipais de 2020 no Município de São 

Miguel do Guaporé, Felipe Magno Silva Fonsêca, 

promotor de justiça na comarca, proferiu 

requerimento nos autos de número 7001133-

44.2016.8.22.0022, dizendo o seguinte: “O Ministério 

Público do Estado de Rondônia, por intermédio do 

promotor de justiça signatário, vem, respeitosamente, 

à presença de vossa excelência, interpor o presente 

cumprimento de sentença em face do condenado 



Valdeci Elias, já qualificado nos autos em epígrafe, nos 

seguintes termos: O requerido Valdeci Elias foi 

sentenciado pela prática de improbidade 

administrativa e condenado às seguintes sanções 

consignadas na sentença. 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. Irresignado, o demandado interpôs 

recurso de apelação. Sobreveio acórdão do Tribunal 

de Justiça de Rondônia mantendo as obrigações de 

fazer constantes na sentença, que transitou em 



julgado em 08/07/2020, dia subsequente ao término 

do prazo recursal. Nesses termos, tendo em vista o 

trânsito em julgado da sentença, tem-se um título 

executivo judicial líquido, certo e exigível, nos termos 

do artigo 515, I, do Código de Processo Civil, logo é 

cabível o cumprimento definitivo do acórdão 

supramencionado. Desse modo, visando a satisfação 

da obrigação, este parquet requer: a) a intimação 

pessoal do executado, para pagamento espontâneo da 

quantia referente ao adimplemento da multa civil, sob 

pena de execução forçada, incidindo a multa do artigo 

523, §1º do Código de Processo Civil; a.1) seja oficiado 

ao Departamento de Recursos Humanos do ente 

municipal de São Miguel do Guaporé para que este 



remeta ao juízo cópia referente ao último 

contracheque do executado enquanto secretário 

municipal de Saúde, visando subsidiar a mensuração 

da multa civil; b) seja incluído o nome do executado 

no Cadastro Nacional dos Condenados por 

Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de 

Justiça, nos termos do art. 3 da Resolução nº 44/2007 

do CNJ; e c) sejam feitas as comunicações necessárias 

no que tange à sanção de proibição de contratar com 

o Poder Público de São Miguel do Guaporé/RO e à 

suspensão dos direitos políticos”.  

 



DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO DE VALDECI 

ELIAS NO JUÍZO DA 35ª ZONA ELEITORAL DE 

SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 

 

A Lei 4.737, criada no dia 15/07/1965, instituiu o 

Código Eleitoral brasileiro. Valdeci Elias foi 

condenado com fulcro no artigo 71 e seguintes do 

códex, que prevê o seguinte: “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; § 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”. 

 

DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA SOBRE A 

CASSAÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS 

 



A Constituição brasileira, de 1988, no artigo 15, diz o 

seguinte sobre a cassação dos direitos políticos: “É 

vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou 

suspensão só se dará nos casos de: I - cancelamento 

da naturalização por sentença transitada em julgado; 

II - Incapacidade civil absoluta; III - condenação 

criminal transitada em julgado, enquanto durarem 

seus efeitos; IV - recusa de cumprir obrigação a todos 

imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 

5º, VIII; V - improbidade administrativa, nos termos 

do art. 37, § 4º”. No caso de Valdeci Elias, o dirigente 

do MDB foi enquadrado em 02 (duas) moralidades 

quanto à cassação dos seus direitos políticos: 

cancelamento do título de eleitor devido a ilicitude 



proveniente de atos de improbidade administrativa, 

nos termos do 37, caput, incisos II, IX e §4º, da 

Constituição Federal, que tem a seguinte dicção: “A 

administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte; IX - a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender à necessidade temporária 

de excepcional interesse público;  § 4º Os atos de 

improbidade administrativa importarão a suspensão 

dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 



erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 

prejuízo da ação penal cabível. 

 

DO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MORAL 

Foi aplicada a Valdeci Elias a sansão prevista 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. 

A Lei de número 8.429, criada no dia 02/06/1992, 

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 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.429-1992?OpenDocument


e dá outras providências. Versa o artigo 4º, da 

menciona lei, o seguinte: “Poderá ser ajuizada ação 

cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, 

evitar dano ao patrimônio público e social, ao 

meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade 

de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem 

urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico. O caput, 

parágrafo único desse comando legal informa o 

seguinte: “Os atos de improbidade praticados por 

qualquer agente público, servidor ou não, contra a 

administração direta, indireta ou fundacional de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de 



empresa incorporada ao patrimônio público ou de 

entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 

concorrido ou concorra com mais de cinquenta por 

cento do patrimônio ou da receita anual, serão 

punidos na forma desta lei; Parágrafo único. Estão 

também sujeitos às penalidades desta lei os atos de 

improbidade praticados contra o patrimônio de 

entidade que receba subvenção, benefício ou 

incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem 

como daquelas para cuja criação ou custeio o erário 

haja concorrido ou concorra com menos de cinquenta 

por cento do patrimônio ou da receita anual, 

limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à 

repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres 



públicos. Já os artigos 11 e 12, da mesma disciplina 

legal, reza o que segue: “Art. 11. Na ação que tenha por 

objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação 

da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, 

sob pena de execução específica, ou de cominação de 

multa diária, se esta for suficiente ou compatível, 

independentemente de requerimento do autor. Art. 

12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou 

sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo” 

 

RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR 

ELEITORAL SOBRE O TEMA CANCELAMENTO DE 

ALISTAMENTO ELEITORAL 



 

As principais resoluções do Tribunal Superior 

Eleitoral que tratam sobre a matéria de cancelamento 

de alistamento eleitoral são 04 (quatro), a saber: 

23.506/2016:“Estabelece prazos para execução dos 

procedimentos relativos ao cancelamento de 

inscrições e regularização da situação dos eleitores 

que deixaram de votar nas três últimas 

eleições.;  23.334/2011:”Estabelece prazos para 

execução dos procedimentos relativos ao 

cancelamento de inscrições e regularização da 

situação dos eleitores que deixaram de votar nas três 

últimas eleições”. 21.538/2003; “Dispõe sobre o 

alistamento e serviços eleitorais mediante 

http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2016/RES235062016.html
https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/resolucao-tse-23-334-de-3-de-fevereiro-de-2011
https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/resolucao-tse-no-21-538


processamento eletrônico de dados, a regularização de 

situação do eleitor, a administração e a manutenção 

do cadastro eleitoral, o sistema de alistamento 

eleitoral, a revisão do eleitorado e a fiscalização dos 

partidos políticos, entre outros; 23.392/2013, que 

alterou a Resolução de número 21.538, de 

14/10/2003: “Na hipótese de ser à prova de domicílio 

feita mediante apresentação de contas de luz, água ou 

telefone, nota fiscal ou envelopes de correspondência, 

esses deverão ter sido, respectivamente, emitidos ou 

expedidos nos 3 (três) meses anteriores ao 

preenchimento do RAE, ressalvada a possibilidade de 

exigir-se documentação relativa à período anterior”.  

 

https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-mg-resolucao-tse-no-23-392-de-29-de-agosto-de-2013


DA DUPLA FILIAÇÃO DE RONALDO DA MOTA 

VAZ, ELEITO VICE-PREFEITO NA CHAPA COM 

CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO 

 

Ronaldo da Mota Vaz postulou no Juízo da 35ª Zona 

Eleitoral de São Miguel do Guaporé, requerendo o 

registro de sua candidatura ao cargo de vice-prefeito 

pelo partido Democracia Cristã (DC), no feito autuado 

no dia 16/09/2020, às 13:28:35, sob o número 

0600053-05.2020.6.22.0035, distribuído no dia 

17/12/2020, às 19:09:20, pelo DRAP de partido e 

coligação. Veja a ata: “ATA DA COMISSÃO 

PROVISORIA DO DEMOCRACIA CRISTÃ DE SÃO 



MIGUEL DO GUAPORÉ (RO). Sobre a proteção de 

Deus aos doze dias do mês de setembro do ano de dois 

mil e vinte, na Rua Dom Bosco, nº 2230, Bairro 

Centro, Município de São Miguel do Guaporé, Estado 

de Rondônia, reuniram-se a convenção Municipal da 

Democracia Cristã – DC, sob a presidência do Sr. 

AMARILDO GOMES FERREIRA e secretariado por 

mim, secretário geral da Comissão Provisória 

RONALDO DA MOTA VAZ, nos termos do edital de 

Convenção e Estatuto do Partido, publicado na Justiça 

Eleitoral, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 

dia: A Comissão Provisória Municipal do Democracia 

Cristã - DC, do Município de São Miguel do Guaporé, 

Estado de Rondônia, por seu presidente, nos termos 



dos artigos 14, I e artigos 38, 39 e seguintes do estatuto 

do partido, convoca todos os membros da Comissão 

Provisória Municipal, parlamentares, autoridades 

políticas, todos os filiados e convida os simpatizantes 

para a convenção municipal que se realizará no 

próximo dia 12 (doze) de setembro de dois mil e vinte, 

das 9:00 (nove) as 12:00 (doze) na Rua Dom Bosco, 

nº 2230, Bairro Centro, Município de São Miguel do 

Guaporé, Estado de Rondônia, onde se deliberará a 

seguinte ordem do dia: 1 – Deliberar sobre proposta 

de coligações; 2 - Escolha de candidatos a Prefeito e 

vice-prefeito; 3 – Escolha de Candidatos a 

Vereadores; 4 – Sorteio dos Números com que 

correrão os candidatos; e 5 - Outros assuntos de 



interesse do partido. O presidente observando haver 

quórum mínimo legal, deu aberto os trabalhos da 

Convenção, agradecendo a presença de todos. E 

seguindo a pauta: deliberar sobre proposta de 

coligações esclarecendo que existe uma proposta de 

coligação para majoritária com o Partido MDB - 

Movimento Democrático Brasileiro, onde ficou 

deliberado pela aprovação da coligação majoritária 

com o partido MDB (Movimento Democrático 

Brasileiro), que indicará o candidato a prefeito e o DC 

(Democracia Cristã) indicaria o candidato a vice-

prefeito, sendo colocado em apreciação dos membros 

da direção municipal, ficando aprovada por 

unanimidade, desta forma estabelecida, a coligação 



majoritária com o partido MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro). Item 2. Ato contínuo, ficou 

decidido pelos convencionais e aprovado por 

unanimidade o nome do filiado RONALDO DA MOTA 

VAZ” como candidato a vice-prefeito na coligação 

majoritária com o MDB (Movimento Democrático 

Brasileiro). Em seguida foi decidido que o nome da 

coligação majoritário será escolhido na convenção do 

MDB (Movimento Democrático Brasileiro), mas que 

foi sugerido “Unidos para continuar crescendo”, ficou 

escolhido o nome do senhor AMARILDO GOMES 

FERREIRA como representante da coligação 

majoritária junto à Justiça Eleitoral representando o 

DC (Democracia Cristã). Em seguida, o senhor 



presidente passou para o item 3. Escolha de 

candidatos a cargo de vereadores. Desta forma ficou 

decidido que o partido DC (Democracia Cristã) não 

indicará candidatos a vereador, tendo em vista que 

nenhum dos filiados se apresentou como candidato a 

vereador. Item 4. Sorteio dos números com que 

concorrerão os candidatos restou prejudicado, em 

razão da não indicação de candidatos a vereadores. 

ITEM 5. Outros assuntos de interesse do partido, 

também ficou decidido e aprovado por ocasião que 

haverá um comitê financeiro único, que será indicado 

pelo partido MDB (Movimento Democrático 

Brasileiro). Nada mais havendo a tratar, o senhor 

presidente encerrou a convenção da qual lavrei a 



presente ata, que vai assinada inicialmente pelos 

membros da direção municipal do partido e ao final 

por mim e pelo senhor presidente. Ata de convenção 

municipal do partido 27 (DC): AMARILDO GOMES 

FERREIRA - Presidente JAIME DELCI PURPER - 

Primeiro Vice-Presidente ARI MARQUETTI - 

Segundo Vice--Presidente SEBASTIÃO RICARTE DA 

SILVA - Terceiro Vice-Presidente IZAIR LÚCIO - 

Quarto Vice-Presidente RONALDO DA MOTA VAZ - 

Secretário Geral ALEX SANDRO DO NASCIMENTO - 

Primeiro Secretário JAIRO ALVES DE ALMEIDA - 

Segundo Secretário ELIS KARINE BOROVIEC 

FERREIRA - Terceiro Secretário ORILDO FERREIRA 

DOS SANTOS - Tesoureiro Geral JOSE CAETANO DE 



SOUZA - Segundo Tesoureiro ELVIS EDUARDO 

BOROVIEC FERREIRA - Presidente Jovem. 

Informações: 12/09/2020, às 09:00 e às 12:00. São 

Miguel do Guaporé (DC): 27. Data da convenção. 

Localidade. Partido. AMARILDO GOMES FERREIRA 

- PRESIDENTE RONALDO DA MOTA VAZ - 

SECRETÁRIO GERAL Presidiu os trabalhos e 

secretariou aos cargos de vice-prefeito, dados da 

coligação “Unidos para continuar crescendo”. 

AMARILDO GOMES FERREIRA MDB; DC. Nome da 

coligação. Nome do representante. Composição. Lista. 

Candidato ao cargo de vice-prefeito concorrerá 

coligado RONALDO DA MOTA VAZ 27. Masculino. 

Nome. Número. Gênero. Ata de convenção municipal 



do partido 27, (DC) de lista de presença. Lista criada 

no dia 12/09/2020, às 12:57:54. RONALDO DA 

MOTA VAZ Nome. AMARILDO GOMES FERREIRA 

Nome. JAIME DELCI PURPE. Nome ARI 

MARQUETTI. Nome SEBASTIÃO RICARTE DA 

SILVA. Nome IZAIR LUCIO. Nome ALEX SANDRO 

DO NASCIMENTO. Nome JAIRO ALVES DE 

ALMEIDA. Nome ELIS KARINE BOROVIEC 

FERREIRA. Nome ORILDO FERREIRA DOS 

SANTOS. Nome JOSE CAETANO DE SOUZA. Nome 

ELVIS EDUARDO BOROVIEC FERREIRA Nome”.  

 



DO SISTEMA DIVULGACANDCONTAS CRIADO 

PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

 

No dia 16.09.2020, às 17:05, a Assessoria de 

Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral publicou 

uma matéria que apresenta o sistema chamado de 

DivulgaCandContas, responsável pela divulgação das 

candidaturas registradas em todo o Brasil para as 

Eleições Municipais de 2020. Veja a matéria: 

“Desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

a ferramenta permite consultar as candidaturas por 

município e cargo, acessar informações detalhadas 

sobre a situação dos candidatos que pediram registro 



de candidatura, bem como todos os dados declarados 

à Justiça Eleitoral, inclusive informações relativas às 

prestações de contas dos concorrentes. À medida que 

os candidatos solicitam seus registros à Justiça 

Eleitoral, o TSE divulga todos os dados do concorrente 

no sistema. Até as 15h desta quarta-feira (16), o 

DivulgaCandContas 2020 dispunha de informações 

sobre 16.004 pedidos de registro de candidatura, 

sendo 14.245 de candidatos a vereador, 879 de 

prefeito e 880 de vice-prefeito. Os números são 

constantemente atualizados pela Justiça Eleitoral, por 

estado e nacionalmente. O sistema 

DivulgaCandContas é abastecido de acordo com a 

oficialização do registro de candidaturas para o pleito 



de novembro próximo. No dia 26 de setembro, às 19h, 

termina o prazo para os partidos políticos e coligações 

apresentarem o requerimento de registro de 

candidatos e chapas à Justiça Eleitoral. Caso os 

partidos políticos ou coligações não tenham requerido 

o registro de algum candidato escolhido em 

convenção, a data-limite fixada em lei para a 

formalização individual do registro perante o TSE ou 

algum Tribunal Regional Eleitoral é o dia 1º de 

outubro, também até as 19h. O sistema é 

disponibilizado na internet para todos os cidadãos. 

Para acessá-lo, não há necessidade de cadastro prévio 

ou autenticação de usuário. O acesso é simples e pode 

ser feito com apenas alguns cliques. Basta 



clicar divulgacandcontas.tse.jus.br e selecionar a 

unidade da Federação no mapa ou a sigla do estado a 

ser consultado. Na página principal do sistema, o 

interessado encontrará o quantitativo total de 

candidaturas e os candidatos por cargo (prefeito, vice-

prefeito e vereador). No mapa do Brasil, é possível 

filtrar a pesquisa clicando na unidade da Federação e 

depois no cargo desejado. Em seguida, aparecerá uma 

lista com todos os políticos que concorrem ao cargo no 

estado. Selecionado o nome do candidato, é possível 

obter informações sobre o seu número, partido, 

composição da coligação que o apoia (se for o caso), 

nome que usará na urna, grau de instrução, ocupação, 

site do candidato, limite de gasto de campanha, 

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/


proposta de governo, descrição e valores dos bens que 

possui, além de eventuais registros criminais. 

Também é possível acompanhar a situação do pedido 

de registro e eleições anteriores das quais o candidato 

tenha participado. A situação do registro do candidato 

aparece ao lado da foto, além do tipo de eleição à qual 

ele está concorrendo e um guia sobre os termos, 

inclusive os jurídicos, utilizados para definir a 

situação dele perante a Justiça Eleitoral. São três os 

principais termos utilizados na ferramenta. Quando o 

processo é registrado na Justiça Eleitoral, é informada 

a palavra “cadastrado” e, em seguida, “aguardando 

julgamento”. Isso significa que o candidato enviou o 

pedido de registro de candidatura, mas o pedido ainda 



não foi julgado, ou seja, o processo está tramitando e 

aguarda análise. Após o processo ser apreciado pela 

Justiça Eleitoral, o registro pode ser considerado 

“apto” ou “inapto”. Caso o candidato preencha todas 

as condições de elegibilidade, isto é, não tenha 

nenhuma contestação e o pedido tenha sido acatado, 

a situação que aparecerá no sistema será “apto” e 

“deferido”. Outro caso é quando o candidato aparece 

como apto, mas houve impugnações e a decisão é no 

sentido de negar o registro. Nesse caso, a situação será 

“apto”, e o complemento será “indeferido com 

recurso”. Por outro lado, existe o caso do candidato 

que apresentou o registro, e as condições de 

elegibilidade avaliadas foram deferidas pelo juiz; 



contudo, o Ministério Público Eleitoral (MPE) ou o 

partido recorreu da decisão. Nessa hipótese, a 

condição será “apto” e “deferido com recurso”. Na 

situação de registro julgado como apto, ainda existem 

as possibilidades de “cassado com recurso” ou 

“cancelado com recurso”. Isso ocorre quando o 

candidato teve o registro cassado ou cancelado pelo 

partido ou por decisão judicial, porém apresentou 

recurso e aguarda uma nova decisão. Por fim, também 

consta do sistema a condição de “inapto”, com os 

complementos: “cancelado”, quando o candidato teve 

o registro cancelado pelo partido; “cassado”; 

“falecido”; “indeferido”, quando o candidato não 

reuniu as condições necessárias ao registro; “não 



conhecimento do pedido”, candidato cujo o pedido de 

registro não foi apreciado pelo juiz eleitoral; e 

“renúncia”. O DivulgaCandContas também 

disponibiliza as informações relativas às prestações de 

contas dos candidatos das eleições. O usuário pode 

fazer a pesquisa das receitas dos concorrentes por 

doadores e fornecedores, além de acessar a relação 

dos maiores doadores e fornecedores de bens e/ou 

serviços a candidatos e partidos políticos. Por meio do 

sistema ainda é possível consultar os limites de gastos 

por unidade da Federação, município e cargo, bem 

como as sobras e as dívidas de campanha por 

candidato e direção partidária. As informações sobre 

as prestações de contas de campanha são 



disponibilizadas à medida que os recursos são 

declarados pelos candidatos no sistema”, disse a nota. 

 

DAS FRAUDES EM RELAÇÃO À NARRATIVA DA 

ATA PARTIDÁRIA DO PARTIDO DEMOCRACIA 

CRISTÃ “DO VICE-PREFEITO RONALDO DA MOTA 

VAZ” 

 

Ronaldo da Mota Vaz, advogado militante na região 

oeste do Vale do Guaporé, Estado de Rondônia, com 

escritório profissional localizado na Praça Três 

Poderes, na cidade de São Miguel do Guaporé, se 

inscreveu como candidato a vice-prefeito pelos 



partidos MDB e DC, é filiado no PDT e no próprio DC, 

o Cartório da 35ª Zona Eleitoral registrou como 

candidato a vereador e a magistrada deferiu o seu 

registro de candidatura pelo MDB. Todas essas 

informações podem ser facilmente obtidas pelo 

SISTEMA DIVULGACANDCONTAS CRIADO PELO 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Nele, aparece o 

nome RONALDO15, vice-prefeito, São Miguel do 

Guaporé (RO), Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB), inscrito no CNPJ sob o número 

38.520.828/0001-43, eleições municipais 2020, 

divulgação de contas eleitorais e consultas por regiões 

brasileiras, inclusive aparece sua foto estampada 

como o número 15, do MDB.  



 

ATA DA CONVENÇÃO DO PDT, PARTIDO DO QUAL 

RONALDO MOTA VAZ É FILIADO 

 

 

Transcrevo, na íntegra, o teor da ata para 

conhecimento: “Ata da convenção Municipal do 

Partido Democrático Trabalhista (PDT), para escolha 

de candidatos e definição de coligações para as 

eleições de 2020 e outras deliberações, realizada 

em 13 de setembro de 2020. Aos 13 dias do setembro 

de dois mil e vinte, as 08 as17 horas, no avenida 

Juscelino Kubitschek, 1725 , Bairro Planalto, Teatro 



Municipal, na cidade de São Miguel do Guaporé, 

presentes  o senhor presidente da executiva 

municipal,  senhora       Maria Aparecida de Lima e o 

senhor secretária da Executiva Municipal,  Kleber 

Wilson Martins Machado, reuniram-se os 

convencionais do Partido Democrático Trabalhista 

(PDT)  para cumprimento das finalidades expressas 

no edital de convocação devidamente publicado, com 

a seguinte ordem do dia: a) Escolha de candidato a 

prefeito, vice-prefeito e vereadores para concorrer às 

eleições municipais de 2020; b) Definição de 

Formação de Coligações Majoritária; c) Sorteio dos 

números de candidatos a vereadores; d)   Outros 

assuntos das eleições de 2020. . Iniciados os trabalhos 



com a verificação de quórum, através da lista de 

presença, declarou instalada a convenção. Ato 

contínuo, a senhora secretária fez a leitura do edital de 

convocação. Dando prosseguimento, em 

cumprimento aos itens do edital, foi informado aos 

presentes, que no prazo estatutário houve o registro 

de apenas uma chapa para as eleições proporcionais e 

proposta de coligação majoritária, e que de acordo 

com o Estatuto Partidário o processo de votação 

poderia ser secreto ou por aclamação, sendo decidido 

pela Executiva Municipal que o adotado seria por 

aclamação em razão de apresentação de chapa única, 

cuja leitura foi feita pela secretária da convenção. 

Após a leitura da chapa proposta deu prosseguimento 



submetendo em votação os itens da ordem do dia, 

conforme edital de convocação, sendo aprovado por 

unanimidade dos convencionais o seguinte: Para 

vereadores: Romildo Ventura da Rocha, número 

12007; Maria Aparecida de Lima, número 12222; 

Vanessa Batista Pereira, número 12555; Adilson dos 

Santos Moreira, número 12123; Ozeias Merlo Correia, 

número 12120; Moacir Jose da Silva, número 12094. 

III – Outorga de competência a Executiva Municipal 

com todos os poderes para praticar atos, levando em 

consideração as deliberações de outros partidos que 

desejam coligar-se, tais como incluir e excluir 

partidos, incluir e excluir nomes nas nominatas 

sufragadas, bem como substituir eventuais nomes das 



candidaturas proporcionais deliberados nesta 

convenção, e deliberar sobre candidatura a prefeito, 

vice-prefeito, conforme consta no edital, dependendo 

das coligações firmadas até o dia 16 de setembro, 

prazo final de realizar as convenções partidárias, com 

ata complementar dessas deliberações; IV – Designar 

como representante do partido junto à coligação 

majoritária e na Justiça Eleitoral, a senhora Maria 

Aparecida de Lima. Como mais nada havia a tratar 

encerrou a convenção e determinou a lavratura desta 

ata que vai devidamente assinada. Informações: 

13/09/2020, às 08:00 e às 17:00. São Miguel do 

Guaporé (RO). PDT: 12. Data da convenção. 

Localidade. Partido. MARIA APARECIDA DE LIMA, 



presidente, presidiu e secretariou os trabalhos. Ata de 

convenção municipal do partido 12 (PDT). Cargos: 

vereador. Lista de candidatos. Candidatos ao cargo de 

vereador concorrerão isoladamente: MOACIR 

ROMUALDA RAMOS TUME, número 12094. 

Masculino. Nome. Número. Gênero. ROMILDO 

VENTURA DA ROCHA, número 12007. Masculino. 

Nome. Número. Gênero. OZEIAS MERLO CORREIA, 

número 12120. Masculino. Nome. Número. Gênero. 

VANESSA BATISTA PEREIRA, número 12555. 

Feminino. Nome. Número. Gênero. MARIA 

APARECIDA DE LIMA, número 12222. Feminino. 

Nome. Número. Gênero. ADILSON DOS SANTOS 

MOREIRA, número 12123. Masculino. Nome. 



Número. Gênero. Lista de presença. Lista criada 

em10/09/2020, às 16:16:39. MOACIR ROMUALDA 

RAMOS TUME. Nome. ROMILDO VENTURA DA 

ROCHA. Nome. OZEIAS MERLO CORREIA. Nome 

VANESSA BATISTA PEREIRA. Nome MARIA 

APARECIDA DE LIMA. Nome. JULIANA DE LIMA 

Nome. SEBATIÃO BENEDITO. Nome. AGENOR 

GROSS. Nome. VANDERLEI ANTONIO MOTA. 

Nome. ADILSON DOS SANTOS MOREIRA.  

 

DA COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DE RONALDO 

DA MOTA VAZ NO PDT 

 



Ronaldo da Mota Vaz é portador do CPF de número 

563.362.502-10 e o número de seu alistamento 

eleitoral (Título de Eleitor) é 007996792399. Este 

trabalho está sendo feito no dia 15/01/2021, 

exatamente 02 (dois) meses após as eleições. Agora 

são exatamente 18:37:44 e extraí uma certidão de 

filiação partidária no site do Tribunal Superior 

Eleitoral em nome de Ronaldo da Mota Vaz. Veja o 

que diz o documento:  

JJJUSTIÇA ELEITORAL 

CERTIDÃO 

  
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça 

Eleitoral, o(a) Senhor(a) RONALDO DA MOTA VAZ (Título 

Eleitoral: 007996792399), (CPF: 563.362.502-10) é MEMBRO 



(exercício: 22/10/2020 a 22/01/2021) do órgão partidário, 

abaixo descriminado: 

 

 

Partido 
Político: 

PDT - 12 PARTIDO DEMOCRÁTICO 
TRABALHISTA 

Órgão 
Partidário: 

Órgão provisório 

Abrangência: 
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RO - 
Municipal 

Vigência: Início: 22/10/2020 Final: 22/01/2021 

Código de 
Validação: 

PWXU1dRzFGFxhyHeYDJl5TZjTx4=   

Certidão 
emitida em: 

15/01/2021 18:37:44   

 
 

 Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade 

poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior 

Eleitoral 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 

nestas informações. 

Os dados partidários de abrangência nacional são de 

responsabilidade do TSE e os de abrangência 

regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos 

tribunais regionais. 

 

 Amanhã falarei mais sobre as fraudes eleitorais no segundo 

capítulo. (Jornalista Ronan Almeida de Araújo).   

 


