
 

 

 

 

Cornélio Duarte de Carvalho e Ronaldo da Mota Vaz, eleitos prefeito 

e vice, respectivamente, às eleições majoritárias em 2020 no 

Município de São Miguel do Guaporé, inseriram certidões para fins 

eleitorais nos processos de registro de candidatura de maneira 

fraudulenta. Veja como ocorreu a fraude. Exigiu-se de todos os 

candidatos no Brasil inteiro, sejam para prefeito, vice e vereadores 

certidões de 1º e 2º graus da Justiça Estadual e 1º e 2º graus da Justiça 

Federal. No dia 16/09/2020, o candidato a prefeito juntou nos autos 

do processo de número 0600055-72.2020.6.22.0035 da classe 

judicial de registro de candidatura 04 (quarto) certidões, sendo 02 

(duas) do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, do 1º e 2º 

graus. Rildo Cassiano, chefe do Cartório da 35ª Zona, no dia 

08/10/2020, às 21:59:09, certificou nos autos, a juntada as 02 (duas) 

certidões cíveis e criminais, execuções cíveis, fiscais e criminais, 

auditoria militar e juizados especiais para “fins eleitorais” de 1º e 2º 



graus do TJ/RO, consignando “nada consta” em relação ao agente 

político Cornélio Duarte de Carvalho. Pelo mural eletrônico do 

processo, aparece a informação dizendo o seguinte: certidão criminal 

da Justiça Estadual de 1º grau “(documento de comprovação)” e 

certidão criminal da Justiça Estadual  de 2º grau “(documento de 

comprovação)”. A segunda informação é semelhante, porém a 

diferença está relacionada à Justiça Federal: certidão criminal de 1º 

grau da Justiça Federal “(documento de comprovação)” e certidão 

criminal de 2º grau da Justiça Federal  “(documento de 

comprovação”. No tocante a essas informações, existe uma inverdade 

em relação à palavra criminal, pois faltou dizer a palavra civil. Com 

relação às certidões, elas estão corretas, pois o prefeito reeleito 

Cornélio Duarte de Carvalho extraiu os documentos de maneira 

fraudulenta porque as certidões são para fins eleições eleitorais e não 

de forma genérica. Em juízo de 1º grau do TJ/RO, as certidões são 

diferentes daqueles do juízo de instância superior. A maneira que ele 

utilizou é conhecida como by passy , porque consta ele fez opção em 

tirar as certidões cíveis e criminais, execuções cíveis, fiscais e 



criminais, auditoria militar e juizados especiais, que não aparece um 

processo criminal que consta em nome dele, de origem da 2ª Vara da 

Justiça Federal em Porto Velho. No site do TJ/RO, existe uma aba que 

trata especificamente sobre a expedição de certidões, do lado direito 

do site da corte. Ao clicar, aparece a página para a obtenção das 

certidões, inclusive na parte debaixo, há uma apresentação da forma 

correta de conseguir as certidões de 1º e 2º graus. Se Cornélio Duarte 

de Carvalho fosse uma pessoa decente, ética e correta, logicamente 

iria fazer opção para obter a certidão da forma exigida pelo CNJ, 

descrita na Resolução de número 156, onde descreve o jeito certo de 

obter a certidão para fins eleitorais. Ela foi criada no dia 08/09/2012, 

na época que Ayres Britto era presidente do STF e do CNJ. Veja a 

seguir o teor da referida resolução: “ O presidente do conselho 

nacional de justiça, no uso de suas atribuições legais, e considerando 

que o § 4º do art. 103-B da Constituição Federal atribui competência 

ao CNJ para o controle da atuação administrativa do poder judiciário; 

considerando o deliberado pelo Plenário do Conselho Nacional de 

Justiça, nos autos do procedimento nº 0000898-23.2012.2.00.0000, 



na sua 151ª Sessão, realizada em 31 de julho de 2012; considerando 

que os princípios constitucionais da moralidade, da legalidade e da 

probidade devem orientar todos os atos administrativos, em especial 

aqueles que emanam do Poder Judiciário; resolve: Art. 1º Fica 

proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para 

cargo em comissão, incluídos os de natureza especial, de pessoa que 

tenha sido condenada em decisão com trânsito em julgado ou 

proferida por órgão jurisdicional colegiado, nos seguintes casos: I - 

atos de improbidade administrativa; II - crimes: a) contra a 

administração pública; b) contra a incolumidade pública; c) contra a 

fé pública; d) hediondos; e) praticados por organização criminosa, 

quadrilha ou bando; f) de redução de pessoa à condição análoga à de 

escravo; g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de 

liberdade; h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Art. 

2º Na mesma proibição do art. 1º incidem aqueles que tenham: I - 

praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego público; II - 

sido excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória 

judicial ou administrativa do órgão profissional competente; III - tido 



suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas 

rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de 

improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão 

competente. Art. 3º Não se aplicam as vedações do art. 1º quando o 

crime tenha sido culposo ou considerado de menor potencial 

ofensivo. Parágrafo único. Deixam de incidir as vedações dos arts. 1º 

e 2º depois de decorridos cinco anos da: I - extinção da punibilidade 

do crime respectivo, salvo em caso de absolvição pela instância 

superior, que retroagirá para todos os efeitos; II - decisão que tenha 

ocasionado a exclusão do exercício profissional, a perda do cargo ou 

emprego público; III - rejeição das contas relativas ao exercício de 

cargos ou funções públicas; ou IV - cessação dos efeitos da suspensão 

dos direitos políticos. Art. 4º É vedada a manutenção, aditamento ou 

prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que 

tenha entre seus empregados colocados à disposição dos Tribunais 

para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação 

dos arts. 1º e 2º, devendo tal condição constar expressamente dos 

editais de licitação. Parágrafo único. No prazo de cento e vinte dias os 



Presidentes dos Tribunais que tenham empresas prestadoras de 

serviços contratadas deverão adotar os procedimentos necessários à 

plena observância desta Resolução. Art. 5º O nomeado ou designado, 

antes da posse, declarará por escrito, sob as penas da lei, não incidir 

em qualquer das hipóteses de vedação previstas em lei ou nesta 

Resolução. § 1º Os Tribunais verificarão a veracidade da declaração, 

mediante a exigência e análise, no mínimo, das seguintes certidões ou 

declarações negativas: I - das Justiças: a) Federal; b) Eleitoral; c) 

Estadual ou Distrital; d) (Revogado pela Resolução nº 173, de 08 de 

abril de 2013); e) Militar; II - dos Tribunais de Contas da União, do 

Estado e, quando for o caso, do Município; III - do Cadastro Nacional 

de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do 

Conselho Nacional de Justiça; IV - do conselho ou órgão profissional 

competente, constando a informação de que não foi excluído do 

exercício da profissão; V - dos entes públicos ou órgãos jurisdicionais, 

em que tenha trabalhado nos últimos dez anos, constando a 

informação de que não foi demitido, a qualquer título, não teve 

cassada aposentadoria ou disponibilidade e não foi destituído de 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=1715
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=1715


cargo em comissão. § 2º As certidões ou declarações negativas de que 

tratam os incisos I e II do § 1º deste artigo devem ser emitidas pelos 

órgãos com jurisdição sobre o domicílio do nomeado ou designado. 

Art. 6º No prazo máximo de noventa dias, os Tribunais realizarão 

recadastramento, exigindo dos atuais ocupantes dos cargos em 

comissão ou função de confiança os documentos indicados no art. 5º. 

Parágrafo único. Os Presidentes dos Tribunais, no prazo máximo de 

cento e oitenta dias, promoverão a exoneração dos atuais ocupantes 

de cargos em comissão e a dispensa dos ocupantes de funções de 

confiança que se encontrem nas situações previstas nos arts. 1º e 2º 

ou que deixem de cumprir com as disposições previstas no art. 5º, 

comunicando tudo ao Conselho Nacional de Justiça. Art. 7º A 

aplicação das disposições desta Resolução far-se-á por decisão 

motivada, assegurada a ampla defesa. Art. 8º Esta 

Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Ministro Ayres Britto”.  

 



DO PROCESSO CRIMINAL CONTRA CORNÉLIO DUARTE 

DE CARVALHO  

 

No dia 15/09/2020, às 12:40:30, José Dirceu Boeira, diretor de 

secretaria do TJ/RO, lotado no fórum da comarca de São Miguel do 

Guaporé, expediu uma certidão, em nome de Cornélio Duarte de 

Carvalho, prefeito reeleito às eleições de 2020, pelo MDB, à prefeitura 

desse município, descrita no ID (identificação de documento) de 

número 47484414, e juntou nos autos de número 7002037-

25.2020.8.22.0022, referente a um inquérito de número 

2020001010006965, de responsabilidade do Ministério Público de 

Rondônia, e no dia 14/09/2020, Felipe Magno Silva Fonsêca 

promotor de justiça eleitoral, que afirma o seguinte: “O presente 

procedimento foi instaurado para apurar a suposta prática do crime 

previsto no art. 268 do Código Penal (infração de medida sanitária 

preventiva), por Cornélio Duarte de Carvalho. Não obstante o infrator 

exerça a função de Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé, não 



há óbices para processamento da demanda neste Juízo, tendo em 

conta que a conduta praticada pelo alcaide não está amparada pelo 

foro por prerrogativa de função, pois não foi realizada no exercício do 

cargo, tampouco está relacionada às funções desempenhadas, 

consoante assevera o Procurador-Geral de Justiça no despacho 

colacionado à fl. 71. Assim, caso o autor do fato não ostente 

antecedentes criminais, poderá ser beneficiado com o instituto 

despenalizador da transação penal, na forma do art. 76 da Lei nº 

9.099/1995. Ante o exposto, não sendo o caso de arquivamento dos 

autos e desde que preencha os requisitos dispostos no artigo 

supracitado, o Ministério Público do Estado de Rondônia requer a 

juntada da folha de antecedentes criminais do infrator Cornélio 

Duarte de Carvalho e, caso preencha os requisitos dispostos no art. 76 

da Lei nº 9.099/1995, oferta-se a seguinte proposta de transação 

penal: a) prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos 

vigentes na atualidade, podendo ser parcelado em até 06 (seis) vezes, 

mediante depósito em conta judicial, devendo ser apresentado 

comprovante de pagamento na Secretaria do Fórum; ou, 



alternativamente, b) prestação de serviços à comunidade por 01 (um) 

ano, à razão de 07 (sete) horas semanais, em local a ser designado por 

Vossa Excelência. Caso o autor do fato aceite a proposta, pugna-se 

seja esta homologada por esse Juízo, para os fins e efeitos legais. Em 

caso de descumprimento ou não aceitação da proposta, requer-se, 

desde já, vista dos autos para oferecimento da ação penal respectiva. 

São Miguel do Guaporé/RO, 14 de setembro de 2020. Felipe Magno 

Silva fonsêca. Promotor de justiça”.  

 

Nos autos de número 7002037-25.2020.8.22.0022, objeto desse 

comentário, tramitando da Vara Criminal da comarca de São Miguel 

do Guaporé, o representante da justiça pública ingressou com a penal 

em face de Cornélio Duarte de Carvalho em razão de ter participado 

de uma festa de aniversário que foi organizada com vários servidores 

da prefeitura para começar mais um dia de vida do chefe do poder 

executivo municipal, porém na fase mais difícil, à época, diante do 

estado de calamidade decretado pelo governo federal e também 



estadual, referente ao decreto regional de número 24.887, de 

20/03/2020, que exigiu de todos os 52 municípios do Estado de 

Rondônia uma fiscalização acerca das proibições para alcançar o 

distanciamento social e, consequentemente, diminuir o número de 

contaminados pelo coronarivus.  Porém, na festa de aniversário do 

prefeito, havia mais de 10 (dez) pessoas participando dos “parabéns 

prá” você” em homenagem ao agente político municipal. Houve uma 

denúncia de um morador da cidade e a Polícia Civil resolveu 

investigar o caso, onde obteve provas quanto à desobediência do 

decreto governamental estadual. Resultado: quase todos os presentes 

foram fragateados pela polícia judiciária e todos, com exceção de 

Cornélio Duarte de Carvalho, aceitaram as condições impostas pelo 

parquet para pagar a pena em forma de prestação de serviço à 

comunidade e outros em ativo financeiro, revertido em favor de 

instituições, como por exemplo, a Polícia Militar, que, diante da 

malsucedida “festinha do prefeito”, obteve alguns computadores para 

ajudar nas ações da policia “de rua”.   

 



Na certidão criminal expedida pelo servidor do cartório aparecem 

dois processos envolvendo o gestor municipal, quais sejam, um de 

número 0004022-47.2003.822.0022 e o de 024100002303º, que 

está com o número “incompleto”, de origem do Juízo da 2ª Vara da 

Seção Judiciária do Estado de Rondônia, que menciona, inclusive, o 

nome da advogada, Neide Skalecki, à época, defensora de Duarte 

Carvalho, objetivando a inquirição da testemunha Eduardo Guardiola 

Velloso. A causídica é procuradora da Câmara Municipal de São 

Miguel do Guaporé há anos e muito próxima de prefeito. A certidão, 

chamada de objeto e pé, é a forma correta que ex-candidato deveria 

ter juntado no processo de registro de sua candidatura no Juízo da 

35ª Zona Eleitoral local. Veja como fica a redação na certidão: 

“Cartório distribuidor. Nome do pai e da mãe, endereço bairro, 

município, que, revendo o cadastro de feitos deste cartório, consta 

contra a parte acima qualificada o seguinte processo da área criminal: 

José Aparecido de Carvalho e Laurinda Duarte de Carvalho (são os 

pais de Cornélio Duarte de Carvalho), CPF 326.946.602.15, data de 

nascimento 14/04/1965, certidão circunstanciada criminal. 



Finalidade: para atender requisições judiciais. Nacionalidade: 

brasileiro. Av. Capitão Silvio, número 1.090, CEP: 78.970-000, 

estado civil: casado. Cornélio Duarte de Carvalho. Física: 

(120000564). Classificado como processo distribuído. Vara: Infração: 

03/12/2003 1ª Vara Criminal. 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. Estado de Rondônia. Poder 

Judiciário Comarca de São Miguel do Guaporé. Cartório distribuidor. 

O referido é verdade e dou fé. Dado e passado nesta cidade. José 



Dirceu Boeira São. Obs: Foi encontrado homônimo da pessoa acima 

certificada. Busca. Oficial distribuidor: 15/09/2020, às 12:38:39”.  

 

COMENTÁRIO SOBRE A CERTIDÃO DESCRITA ACIMA 

 

Essa certidão foi expedida corretamente, inclusive constando duas 

palavras: objeto e fase. Objeto é a natureza do processo, por exemplo, 

quando se pergunta assim: qual é o objeto dessa ação? A outra 

pergunta é assim: que pé está o meu processo: Portanto, objeto é o 

processo e pé é a fase que o feito se encontra. Essa é a certidão usada 

para fins eleitorais. Outra palavra na certidão que chama atenção é 

circunstanciada, o que significa uma certidão completa, que narra 

tudo sobre se uma pessoa respondeu um processo, está respondendo 

o processo e o resultado final do processo. Foi possível “rastrear” o 

processo de número 0004022-47.2003.822.0022. Para encontrá-lo, 

é preciso usar a aba à direita de consulta processual chamado de 

físico, conhecido como processo de papel. Basta colocar o número do 



processo em pesquisar que ele “vai lhe levar onde está”. O feito 

tramitou na 3ª Vara Cível de Ji-Paraná.  

 

 A carta precatória foi distribuída na 3ª Vara Cível de Ji-Paraná no dia 

28/04/2015 e foi atuada sob o número 0004217-63.2015.822.0005 e 

está ligada à pessoa de Cornélio Duarte de Carvalho e outro, tendo 

como advogado Admir Teixeira, que é responsável profissionalmente 

no processo de prestação de contas do prefeito e do vice. Edson 

Yukishigue Sassamoto, juiz e responsável pela vara até hoje, há 

muitos anos atuando como magistrado na comarca de Ji-Paraná, 

proferiu o seguinte despacho do processo de carta precatória: “ Vara: 

3ª Vara Cível. Processo: 0004217-63.2015.8.22.0005. Autor: 

Ministério Público do Estado de Rondônia Requerido: Ângelo Fenali 

e Cornélio Duarte de Carvalho. Despacho. 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-RO, 

sexta-feira, 12 de junho de 2015. Edson Yukishigue Sassamoto Juiz de 

Direito”. No dia 06/08/2015, a carta precatória foi devolvida à origem 

que é comarca de São Miguel do Guaporé. Portanto, o processo penal 

está consignado em nome de duas pessoas: Cornélio Duarte de 

Carvalho, prefeito atual, e Ângelo Fenali, ex-prefeito de São Miguel do 

Guaporé, atualmente morando no município de São Francisco do 

Guaporé. Quanto ao processo que foi instaurado na 2ª Vara da Justiça 

Federal em Porto Velho, não foi possível encontrá-lo porque está com 

o número incompleto. Nem com outro tipo de pesquisa, como nome 



completo da pessoa, CPF, RG, OAB, entre outros, também não foi 

possível saber qual o OBJETO e PÉ do processo.  

 

COMO FOI POSSÍVEL DESCOBRIR O MODI OPERANDI 

LIGADA AS CERTIDÕES PARA “FINS ELEITORAIS” 

FRAUDELENTAS  

 

Primeiramente é importante esclarecer o significado da palavra 

fraude, pois quando pronunciada, assusta, menos os “fora da lei” 

contumazes. Segundo o dicionário Michaelis, fraude é ato de má-fé 

que tem por objetivo fraudar ou ludibriar alguém; cantiga, engano, 

sofisticação, mentira ardilosa, entrada ilegal de produtos 

estrangeiros, sem o pagamento dos tributos alfandegários, ato de 

falsificar documentos, marcas e produtos e um tipo de crime que 

busca obter vantagem sobre a vítima.  O modi operandi do 

fraudador é utilizar uma maneira de agir, operar ou executar uma 

atividade seguindo geralmente os mesmos procedimentos e tratando 



esses procedimentos como se fossem códigos. Em administração 

pública ou particular, modus operandi designa a maneira de realizar 

determinada tarefa segundo um padrão pré-estabelecido que dita a 

forma esperada de como proceder nos seus processos, rotinas, etc. 

 

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA, MEMBRO DO MDB 

EM PORTO VELHO 

 

No dia 16/09/2020, Williames Pimentel de Oliveira, protocolou no 

Juízo da 20ª Zona Eleitoral de Porto Velho, requerimento de registro 

de sua candidatura à prefeitura pelo MDB, às eleições de 2020, sendo 

que a vaga, inicialmente, seria de Walter Waltenberg Silva Júnior, 

desembargador aposentado do TJ, que resolveu se envolver em 

política partidária da agremiação comandada por Lúcio Antônio 

Mosquini, deputado federal e presidente do MDB no Estado de 

Rondônia. Resultado, abandaram o ex-presidente do TJ/RO e 

TRE/RO e abraçou a campanha do servidor público estadual, lotado 



na SESAU. O processo de número  0600379-10.2020.6.22.0020 está 

ligado ao pedido de registro de candidatura de Williames Pimentel de 

Oliveira, ex-diretor da Funasa, em 2014, quando foi preso pela Polícia 

Federal em um esquema milionário de desvio de dinheiro da fundação 

no Estado do Mato Grosso. Além do servidor, figurou no polo ativo do 

processo de registro de candidatura, o Diretório Municipal do 

Movimento Democrático Brasileiro, inscrito no CNPJ sob o número 

06.159.344/0001-24. 

 

No dia 07/10/2020, foi protocola uma ação de impugnação à 

candidatura de Williames Pimentel de Oliveira, sob a alegação de uma 

auditoria realizada no Município de Porto Velho, referente ao 

exercício financeiro de 2009. O corpo técnico do TCE/RO detectou 

supostas irregularidades como a acumulação de cargo público por 

servidor, com indícios de irregularidade e o pagamento do 

secretariado municipal em desconformidade com o art. 39, §4º da 

Constituição Federal de 1988 c/c art. 4º da Lei Municipal de número 



1.795/2008, de responsabilidade de Roberto Eduardo sobrinho, 

prefeito municipal, à época, e como solidária no procedimento, 

Epifânia Barbosa da Silva, que era secretária municipal de Educação. 

No relatório técnico, os auditores da corte registraram o seguinte: 

“Observar que o julgamento irregular da presente Tomada de Contas 

especial não produzirá efeitos para os fins do art. 1º, I, g, da Lei 

Complementar nº 64/90, em relação ao ex-prefeito Roberto Eduardo 

Sobrinho, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao 

decidir no Recurso Extraordinário nº 848.826/DF; V – Reconhecer, 

de ofício, a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, pelas 

irregularidades formais elencadas no item II desta decisão, com 

fundamento nos artigos 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, uma vez que, 

da data em que os autos foram encaminhados ao corpo técnico para 

análise das defesas até a conversão dos autos em TCE, passaram-se 

mais de 3 (três) anos, sem a pratica de atos que importassem em 

interrupção do prazo; VI – Determinar, nos termos do art. 71, inciso 

IX, da Constituição Federal, do art. 3.º-A da Lei Complementar 

estadual n. 154/1996 e do art. 108-A do Regimento interno desta 



corte, imediata cessação dos pagamentos de verbas decorrentes dos 

vencimentos de cargo efetivo, ou do cargo/emprego público de 

origem, cumuladas com o subsídio, com base no art. 1º da Lei 

Complementar Municipal nº 277/2007, facultando-lhes que optem, 

alternativamente, pelo recebimento do correspondente subsídio ou a 

remuneração do cargo efetivo ou do cargo/emprego público de 

origem; VII – Recomendar ao Chefe do Poder Executivo do Município 

de Porto Velho e ao Secretário Municipal de Administração que 

adotem providências para a revisão do modelo legal de remuneração 

dos Secretários Municipais e dos agentes públicos a eles equiparados 

(Procurador-Geral, Controlador-Geral e Chefe de Gabinete), 

adequando, especialmente o disposto no art. 1º da Lei Municipal n. 

277/2007, ou legislação superveniente, ao sistema de subsídio 

constitucionalmente estabelecido, em parcela única, impondo-se a 

opção por este ou pela remuneração do cargo de origem, aos que 

forem servidores efetivos, sem acréscimos a título de função 

gratificada, ou verba de representação, em observância aos contornos 

delineados nos pareceres prévios de n. 24/2007 e 25/2010 deste 



Tribunal de Contas; VIII – Notificar, via ofício, o chefe do poder 

executivo municipal e o atual secretário municipal de Administração 

para conhecimento das recomendações supra e para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar do recebimento, comprovem nos autos o 

cumprimento da determinação contida no item VII, sob pena de 

multa, com fulcro no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar estadual 

n. 154/1996. IX – Dar ciência deste acórdão aos responsáveis 

indicados no cabeçalho, via Diário Oficial eletrônico, cuja data de 

publicação deve ser observada como marco inicial para interposição 

de recursos, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, IV, da 

Lei Complementar n. 154/1996, informando que seu inteiro teor está 

disponível para consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br; X 

– Determinar ao Departamento do Pleno que, após adoção das 

medidas de praxe, encaminhe cópia deste processo à Câmara 

Municipal de Porto Velho, para julgamento, por força da tese fixada 

pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir no Recurso Extraordinário 

nº 848.826/DF, em 17/08/2016, expedindo-se, para tanto, o 

necessário, após o trânsito em julgado deste Acórdão; XI – Arquivar 



os presentes autos, depois de adotadas as medidas pertinentes. 28 de 

fevereiro de 2019. Francisco Júnior Ferreira da Silva, presidente 

relator”. Do trânsito em julgado processo: 00951/10. Certifico e dou 

fé que o acórdão n. APL-TC 00056/19 e o parecer prévio de número 

PPL-TC 00008/19, transitaram em julgado em 02/04/2019”.  

 

No dia 11/10/2020, foram juntadas no processo 02 (duas) certidões 

criminais da Justiça Estadual de 2º grau; 02 (duas) certidões 

criminais da Justiça Estadual de 1º grau; 01 (uma) certidão criminal 

da Justiça Federal de 2º grau e 01 (uma) certidão criminal da Justiça 

Federal de 1º grau. No dia 13/10/2020, Tânia Garcia Santiago, 

promotora de justiça eleitoral, afirmando o seguinte: “Postula o 

Ministério Público seja o candidato intimado a esclarecer quais foram 

os desdobramentos que ocorreram a partir do julgamento do processo 

do TCE apontado pelo impugnante, pertinentes à improbidade 

administrativa, nos termos do artigo 36 da Resolução 23.609/2019”.  

 



No dia 16/10/2020, José de Almeida Junior, advogado do MDB do 

Estado de Rondônia, juntou uma certidão de objeto e pé do 

documento da Justiça Federal Seção Judiciária do Estado de 

Rondônia, expedida pela 2ª Vara Federal, que registra a existência de 

um processo, de número 888-08.2009.4.01.4100, referente a uma 

ação civil pública, com atuação da juíza Laís Durval Leite, tendo como 

autor a União e como réus Williames Pimentel e outros. Certifico, a 

pedido, que consta nos registros desta 2ª Vara de Porto Velho, os 

autos números 2009.41.00.000891- 1 e (888-08.2009.4.01.4100), de 

uma ação civil pública de improbidade administrativa. Autuado em 

16/02/2009, movido pela União Federal, em desfavor Williames 

Pimentel de Oliveira e outros, tendo por objeto dano ao erário - 

improbidade administrativa - atos administrativos. Certifico, por fim, 

que os autos encontram-se na fase 123/1, (baixa arquivados), desde o 

dia 28/05/2018. Porto Velho, 14/10/2020. Rildo da Silva Araújo, 

técnico judiciário da secretaria da 2ª Vara Federal”. 

 



No dia 16/10/2020, o mesmo advogado juntou documento, expedido 

no dia 21/09/2020, dos autos de número 0014606-

67.2011.4.01.3400, referente a uma apelação cível do órgão julgador 

colegiado da 4ª Turma, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, da 

relatoria do desembargador federal Cândido Ribeiro, informando a 

última distribuição, que foi no dia 25/08/2017, o valor da causa, o 

processo de referência, que é o de número 0014606-

67.2011.4.01.3400, que trata do assunto de dano ao, mencionando as 

partes que são o Ministério Público Federal como apelante, a 

Fundação Nacional de Saúde também como apelante e Francisco 

Danilo Bastos Forte, Leonardo Rufino Capistrano como advogado, 

Walkiria Reis Moraes, José Vigilato da Cunha Neto, este como 

advogado,  Thelma Suely de Farias Goulart, Antônio Glaucius de 

Morais como advogado, José Raimundo Machado dos Santos, Leticia 

de Alarcão Vaz Antunes, como advogado, José Maria de Franca, Joao 

de Assis Silveira Marques, como advogado, Paulo Roberto de 

Albuquerque Garcia Coelho, pulo Emilio Catta Preta de Godoy, como 

advogado, Wanderley Guenka,  Allan Thiago Barbosa Arakaki, como 



advogado, Wagner de Barros Campos como apelado e como  

advogado, Domingos Augusto Germano Xisto da Cunha, Francisco 

das Chagas Monteiro, como advogado, Williames Pimentel de 

Oliveira (apelado),  José de Almeida Junior como advogado, 

Frederico José da Silveira Monteiro Filho, Charles Christian Alves 

Bicca, como advogado, José Menezes Neto como apelados. Certidão 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região referente ao processo de 

número 0014606-67.2011.4.01.3400. Diego Ronan Soares Pais, 

diretor da Divisão de Processamento e Procedimentos Diversos da 

Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, certifica a pedido de 

Williames Pimentel de Oliveira, que os autos de número 0014606-

67.2011.401.3400, trata-se de apelação interposta pelo Ministério 

Público Federal e a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), em face 

da r. sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Distrito Federal, que rejeitou a ação civil pública por ato 

de improbidade administrativa ajuizada contra os apelados Certifica, 

finalmente, que os autos encontram-se, na presente data, conclusos 



ao gabinete do desembargador federal Cândido Ribeiro, relator. O 

referido é verdade e dou fé. Dada e passada 18 de setembro de 2020, 

em Brasília, Distrito Federal. Diego Ronan Soares Pais, diretor. ” 

 

DO PROFISSIONALISMO DE UMA CHEFE DE CARTÓRIO  

 

No dia 17/10/2020, Tatiana Márcia Queiroz Souza, chefe do Cartório 

da 20ª Zona Eleitoral de Porto Velho, fez 02 (duas) certidões e juntou 

nos autos do processo de registro da candidatura de Williames 

Pimentel de Oliveira, à época, dizendo o seguinte: “Requisitos para o 

registro analítico de partido: 15, MDB. Cargo: prefeito de Williames 

Pimentel de Oliveira. Situação: aguardando julgamento do processo 

de número 06003791020206220020. Itens comprobatórios: [X]. 

Escolha em convenção, conforme ata do partido [X]. Autorização 

mediante assinatura no RRC [X]. Fotografia do candidato conforme 

disposto no art. 27, inciso II da Resolução TSE 23.609/2019 [X]. 

Declaração atual de bens [X]. Cópia do documento oficial de 



identificação [X]. Comprovante de escolaridade certidão da Justiça 

Federal de 1º grau, do domicílio do candidato. Observação: certidão 

de objeto e pé apresentada para análise do MPE e MM juiz Eleitoral 

[X]. Certidão da Justiça Federal de 2º grau, do domicílio do candidato 

Observação: certidão de objeto e pé apresentada para análise do MPE 

e MM Juiz eleitoral [X] [X]. Certidão da Justiça Estadual de 1º grau, 

do domicílio do candidato Certidão da Justiça Estadual de 2º grau, do 

domicílio do candidato. Observação: apresentado certidão positiva de 

objeto e pé para análise do MPE e do Juízo Eleitoral [X] [X]. 

Propostas de governo. Verificação e validação do nome, número, 

cargo, partido, gênero e qualidade técnica da fotografia (VVFOTO). 

Observação: Nos termos do artigo. 35, parágrafo único, da Resolução 

n. 23.609/2019/TSE, a verificação será realizada pela Justiça 

Eleitoral por meio do Sistema de Verificação e Validação de Dados e 

Fotografia (VVFoto). Registra-se que, ao analisar o referido RRC, 

foram conferidos junto à ata de convenção, ao sistema CAND e ao 

PJE/Zona, o nome, o cargo, o partido, o gênero e a foto do candidato 

[ ] [X] Nacionalidade [X]. Idade mínima para o cargo. Domicílio 



eleitoral na circunscrição desde 04.04.2020. O eleitor possui 

domicílio eleitoral desde 08/06/1988 no Município de Porto Velho. 

Zona: 2; seção: 48; data do domicílio no município: 08/06/1988. 

Informações obtidas da base de dados do cadastro eleitoral em 

26/09/2020, às 13:29:52 [X] [ ]. Lista do TCE/RO e do TCU. Quitação 

eleitoral: eleitor quite com a justiça eleitoral. Informações obtidas da 

base de dados do cadastro eleitoral em 26/09/2020, às 13:29:52 [X]. 

Filiação partidária até 04.04.2020, sem prejuízo de atender prazo 

estatutário superior. Data Filiação: 06/04/2011. Filiado a partido 

político: 15, MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Data da 

desfiliação: Filiação não regular: Cancelado. Data da filiação: 

19/05/1997. Filiado a partido político: 15. Data da desfiliação: 

12/10/2010. Informações obtidas da base de dados do Sistema de 

Filiação Partidária em: 26/09/2020, às 13:29:52 [X] [X]. Prova de 

desincompatibilização. Inexistência de crime eleitoral. Informações 

obtidas da base de dados do cadastro eleitoral em 26/09/2020, às 

13:29:52 [X]. Inexistência de inelegibilidade. Informações obtidas da 

base de dados do cadastro eleitoral em 26/09/2020, às 13:29:52 [X]. 



Eleições municipais 2020.  1º turno em 17/10/2020. Porto Velho. 

Justiça Eleitoral Sistema de Candidaturas (OFICIAL). Requisitos 

para o registro do analítico do partido: 15, MDB de Williames 

Pimentel de Oliveira. Situação: Aguardando julgamento do processo 

06003791020206220020. Itens comprobatórios. Situação da 

inscrição eleitoral Candidato com situação regular no Cadastro de 

Eleitores Informações obtidas da base de dados do Cadastro Eleitoral 

em 26/09/2020, às 13:29:52 [X]. Certifico que foram conferidas 

todas as informações constantes do formulário de registro e da 

documentação juntada aos autos e no CAND, constatando-se que 

foram satisfeitas as exigências contidas na Resolução de número 

23.609./2019/TSE. EXCETO COM RELAÇÃO A CERTIDÃO DA 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU (CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ 

APRESENTADA); CERTIDÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DE 2 GRAU ( 

CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ APRESENTADA); CERTIDÃO DA 

JUSTIÇA COMUM DE 2 GRAU ( CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ 

APRESENTADA); PRESENÇA DO NOME DO CANDIDATO NA 



LISTA DE IMPEDIDOS DO TCE, SEGUEM PARA ANALISE 

SUPERIOR MPE E DO MM JUIZ ELEITORAL” 

 

 

SENTENÇA DEFERINDO A CANDIDATURA DE 

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA 

 

No dia 20/10/2020, Fabíola Cristina Inocêncio, juíza da 20ª Zona 

Eleitoral de Porto Velho, sentenciou no sentido de deferir o registro 

da candidatura de Williames Pimentel de Oliveira à Prefeitura de 

Porto Velo, às eleições de 2020, pelo Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB). Disse a magistrada: “Trata-se de pedido de registro 

de candidatura coletivo, de Williames Pimentel de Oliveira, para 

concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 15, pelo Movimento 

Democrático Brasileiro (15 - MDB), no Município de Porto Velho. 

Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor. 

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação. O 



Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao 

deferimento do pedido. É o relatório. Decido. Foram preenchidas 

todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve 

impugnação. O PEDIDO VEIO INSTRUÍDO COM A 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE e, 

publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação. As 

condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo 

informação de causa de inelegibilidade. Isso posto, defiro o pedido de 

registro de candidatura de Williames Pimentel de Oliveira, para 

concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 15, com a seguinte opção 

de nome: Pimentel. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Porto Velho, 

20 de outubro de 2020. Fabíola Cristina Inocêncio. Juíza da 20ª Zona 

Eleitoral”.  

 

Valeska Pricyla Barbosa Sousa é Coordenadora: da 2ª Câmara 

Especial do TJ/RO, auxiliando o desembargador Gilberto Barbosa, 

nascido na cidade de Santos (S) e é membro da corte desde 

21/11/2011. Sua formação acadêmica está registrada no site do 



TJ/RO, como segue: “Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela 

Faculdade Católica de Direito de Santos – 1981. Pós-Graduado em 

Direito Processual Civil - lato sensu - Universidade Católica de 

Petrópolis – 1999. Pós-Graduado em Direito Constitucional e 

Administrativo- lato sensu - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas 

e Letras de Rondônia – 2003. Histórico Profissional: Posse no II 

concurso do Ministério Público do Estado de Rondônia 14/12/1984. 

Promotor de Justiça titular da Promotoria Cível da Comarca de 

Ariquemes 01/1985 a 12/1985. Promotor de Justiça substituto de 3ª 

entrância 1985/1986. Titular da 1ª Promotoria da Comarca de Porto 

Velho, com atuação na Vara da Fazenda Pública, de Registros 

Públicos e Execuções Fiscais e 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas Cíveis 

1986/1994. Promovido ao cargo de Procurador de Justiça 1997. 

Subprocurador-Geral de Justiça 2003/2005. Subprocurador-Geral 

de Justiça maio a novembro de 2011. Condecorações: Comenda da 

Abolição José do Patrocínio outorgada, em 13 de maio de 1997, pela 

Câmara de Vereadores de Porto Velho, por meio do Decreto 

Legislativo nº 198/97. Ordem do Mérito do Ministério Público do 



Estado de Rondônia no grau de Grã-Cruz outorgada, em 15.07.2010, 

pelo e. Colégio de Procuradores de Justiça. Medalha do Mérito 

Governador Jorge Teixeira de Oliveira outorgada, em 12 de novembro 

de 2013, pelo Secretário de Segurança, Defesa e Cidadania do Estado 

de Rondônia. Medalha Mérito Forte do Príncipe da Beira outorgada, 

em 26 de novembro de 2013, pelo Comandante Geral da Polícia 

Militar do Estado de Rondônia. Medalha Imperador Dom Pedro II 

outorgada, em 2 de dezembro de 2013, pelo Comandante Geral do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. Outras 

Atividades: Exercício da advocacia nas comarcas de São Paulo, 

Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande e Cubatão 1982/1984. 

Trabalhos Jurídicos: O Controle dos atos da Administração Pública 

exercido pelo Ministério Público. A Intervenção obrigatória do 

Ministério Público nas Causas em que for parte o Estado, o Município 

ou qualquer outro ente público. Teses publicadas, em 1992, no Livro 

de Teses do III Encontro do Ministério Público do Estado de 

Rondônia, tendo como tema central Análise Crítica da Atuação do 

Ministério Público de Rondônia. Suspensão Cautelar da Execução do 



Julgado Rescindendo. Monografia apresentada na conclusão do 

Curso de Pós-Graduação lato sensu em Direito Processual Civil 

realizado pela Universidade Católica de Petrópolis, em convênio com 

a Fundação Escola Superior do Ministério Público de Rondônia. Em 

co-autoria – Mandado de Injunção. Artigo apresentado na conclusão 

do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Direito Constitucional e 

Administrativo realizado pela Faculdade de Ciências Humanas, 

Exatas e Letras de Rondônia (FARO), publicado nos Anais do I Fórum 

de Pesquisa desta mesma Faculdade. Autor do livro “Comentários ao 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de 

Rondônia, das autarquias e das Fundações Públicas”, de autoria do 

desembargador Gilberto Barbosa, lançado no dia 10 de junho de 2017, 

na Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron) ”. 

 

DA “CERTIDÃO” DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU 

 



No dia 11/10/2020, às 16:10:18, foi inserida nos autos de número 

0600379-10.2020.6.22.0020, referente ao pedido de registro da 

candidatura de Williames Pimentel de Oliveira, à época, postulante 

ao cargo de prefeito às eleições de 2020, em Porto Velho, pelo MDB, 

documento de “certidão expedido pelo poder judiciário da Justiça 

Federal da Seção Judiciária de Rondônia Estadual. O número da 

certidão é 97278 e acessando ao site do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região para conferir a autenticidade da “certidão”, na aba de 

Sistema de Emissão de Certidões Negativas, aparece a seguinte 

informação: “Essa certidão não pode ser autenticada, pois os dados 

informados não conferem com os da certidão emitida” O documento 

juntado descreve como responsável o TRIBUNAL SUPERIOR 

ELEITORAL, relacionado ao código de número 

20101116101868300000014042329, do ID de número 14824429. 

Acessando ao site do TRE/RO, para promover a Autenticação de 

documentos do processo (ZEs), da 1.ª instância, referente a 

documento de processo do registro da candidatura de 

Williames Pimentel de Oliveira, no campo obrigatório 

https://pje1g.tse.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
https://pje1g.tse.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam


inserido o número 20101116101868300000014042329, registra-

se a seguinte informação: “O documento não é válido ou não existe”. 

Ou seja, o referido documento é uma fraude, crime de falsidade 

ideológica e quem se elegeu praticando esse tipo de ilicitude, jamais 

poderá exercer o mandato, outorgado pelo povo, no dia 15/11/2020, 

quando ocorreu a eleição em todos os municípios brasileiros. Outra 

fraude grotesca é quanto ao nome Estadual abaixo da Seção Judiciária 

de Rondônia. Na certidão correta, não existe essa palavra. Depois que 

apresentou a “certidão” falsa, Williames Pimentel de Oliveira, do 

MDB, por meio de seu advogado, doutor José de Almeida Júnior, 

profissional que atua pelo partido desde 1986 quando era chefe da 

Casa Civil do governo Valdir Raupp, que disse à revista Veja, páginas 

amarelas, quando era chefe do poder executivo rondoniense, que 

“dinheiro público é igual urubu na carniça”. A própria Justiça Federal 

escreve de forma errada o nome da instituição com prestação de 

serviço nesse Estado. O nome correto é Justiça Federal no Estado de 

Rondônia e não do, uma vez que não existe Justiça Federal de 

Rondônia, mas estadual. Para encerrar no tocante a esse assunto 



envolvendo o registro da candidatura de Williames Pimentel de 

Oliveira, todas as certidões eu “ele” juntou no processo em relação 

tanto à Justiça Estadual quanto à Justiça Federal, aparece apenas um 

nome: criminal. A palavra civil é desprezada. Por isso é que se deve 

dar valor à expedição de certidões de objeto e pé para fins eleitorais 

para evitar fraudes como essas verificadas e apontadas no processo 

relacionado ao ex-secretário de Saúde, no governo de Confúcio 

Moura, ex-diretor da Funasa e ex-secretário de Roberto Sobrinho, 

quando era prefeito de Porto Velho.  

 

CJF APROVA ADOÇÃO DE CERTIDÃO ÚNICA NO ÂMBITO 

DA JUSTIÇA FEDERAL 

 

Para diminuir as fraudes no tocante à expedição de certidões, o 

Conselho da Justiça Federal aprovou, no dia 30/11/2020, uma 

medida que irá propiciar maior eficiência e segurança aos 

procedimentos. De acordo com a Assessoria de Imprensa do CJF, o 



seu presidente e também presidente do STJ, ministro Humberto 

Martins, que relatou o processo, a proposta é resultado da atuação do 

grupo de trabalho instituído pela Portaria CJF n. 533/2019, integrado 

por representantes de todas as Regiões. Além disso, atende 

plenamente ao disposto nas Resoluções CNJ de números 46/2007 e 

121/2010, e na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). “A aprovação 

do normativo permitirá padronização das certidões judiciais 

expedidas, maior eficiência e segurança para os procedimentos”, 

afirmou o Ministro Humberto. “Além disso, haverá redução de 

distorções atualmente existentes entre as unidades da Justiça 

Federal. ”  A aprovação da matéria representa a concretização de uma 

antiga pretensão do Conselho da Justiça Federal que, em 2005, editou 

a Resolução CJF n. 417, que já determinava a adoção de uma certidão 

nacional de distribuição da Justiça Federal de 1º e 2º graus”, disse.  

 

DAS “CERTIDÕES” NA JUSTIÇA FEDERAL EM NOME DE 

CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO 



 

No processo de registro de candidatura em nome de Cornélio Duarte 

de Carvalho, postulando ao cargo de prefeito às eleições de 2020, pelo 

MDB, o atual chefe do poder executivo de São Miguel do Guaporé, 

protocolou no Juízo da 35ª Zona Eleitoral, o feito de número 

0600055-72.2020.6.22.0035, no dia 16/09/2020. Rildo Cassiano, 

chefe do cartório, fez juntada de certidão no processo do referido 

candidato, expedido pelo Poder Judiciário da Justiça Federal 

Subseção Judiciária de Ji-Paraná para fins gerais cíveis e criminais, 

certificando que “após pesquisa nos registros eletrônicos de 

distribuição de ações e execuções cíveis, criminais e JEF mantidos na 

Subseção Judiciária de Ji-Paraná, que NADA CONSTA contra 

CORNELIO DUARTE DE CARVALHO nem contra o CPF 

326.946.602-15”. A certidão é de número 102760, do dia 14/09/2020, 

do Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 1ª Região. Usando 

o mesmo sistema de conferência de Wiliames Pimentel de Oliveira, o 

site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sediado em Brasília, 

informa que a certidão de número 102760, emitida via internet, às 



19:48, do dia 14/09/2020, resultou em “nada consta na Justiça 

Federal de 1ª Instância, Subseção Judiciária de Ji-Paraná, em nome 

de Cornélio Duarte de Carvalho, inscrito no CPF sob o número 

326.946.602.15”. O mesmo chefe de cartório, juntou a segunda 

certidão em nome do prefeito reeleito, nos autos de número 

0600055-72.2020.6.22.0035, no dia 08/10/2020, às 21:59:09, o 

seguinte: “Em conformidade com a Lei Complementar n. 64, de 

18/05/1990 e alterações feitas pela Lei Complementar n. 135, de 

04/06/2010, certificamos que, para fins de registro de candidatura a 

cargos eletivos, NADA CONSTA NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JI-

PARANÁ contra o nome CORNELIO DUARTE DE CARVALHO nem 

contra o CPF 326.946.602-15. O número da certidão é 102761. A 

diferença do primeiro número é último dígito. Um é o e o outro é 1. A 

data da expedição das 02 (duas) certidões é mesma: 14/09/2020. As 

duas foram expedidas no mesmo horário e no mesmo segundo, como 

podemos ver a seguir: “Certidão Emitida em: 14/09/2020 às 19:48 

(hora e data de Brasília). Última atualização dos bancos de dados 

entre 14/09/2020, 19h48min. e 14/09/2020, 19h48min. Certidão 



Emitida em: 14/09/2020 às 19:48min. (hora e data de Brasília). 

Última atualização dos bancos de dados entre 14/09/2020, 

19h48min. e 14/09/2020, 19h48min”. A primeira certidão da 

certidão para fins eleitorais está relacionada ao código de número 

20100821590791500000013230010, inserido pelo ID de número 

13911061. Conferido a autenticação no site do TRE/RO, a informação 

que aparece é que a assinatura é válida para o documento. Clique no 

ícone a seguir para visualização. O documento a seguir foi juntado aos 

autos do processo de número 0600055-72.2020.6.22.0035 em 

08/10/2020, às 21:59:09 por RILDO CASSIANO, número 

20100821590791500000013230010, do ID de número 13911061”. A 

certidão de número 102760 também tem a mesma informação, ou 

seja, todas as 02 (duas) certidões juntadas são verdadeiras. Veja a 

seguir como o prefeito usou de malabarismo para conseguir registrar 

sua candidatura à Prefeitura de São Miguel do Guaporé. 

 



DA FRAUDE COMETIDA ELO PREFEITO CORNÉLIO DUARTE DE 

CARVALHO 

 

Cornélio foi muito esperto para conseguir registrar sua candidatura 

porque ele foi à Justiça Federal que não tem processo contra ele. Se 

tivesse ido à Porto Velho, na Justiça Federal, da 2ª Vara, certamente 

irá encontrar um processo criminal contra ele, que é o caso 

comentado no início. Outra malandragem usada pelo prefeito foi não 

juntar no processo certidão negativas para fins eleitorais da Justiça 

Federal de 2º grau, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

onde também vai constar a existência de processo contra o esperto 

agente político. Portanto, as certidões que ele juntou no processo são 

verdadeiras, porém de maneira diferente que a Justiça Eleitoral dos 

candidatos, os quais deveriam juntar certidões civis e criminais da 

Justiça Federal de 1º e 2º graus, sendo para fins eleitorais, onde vai 

constar os dois nomes básicos para conferir se um candidato está ou 

não com o nome “limpo”: objeto e pé. Dessa forma, todos os processos 



que ele responde, vão aparecer, seja eles baixados ou ativos, porém 

todas as informações que o Juízo da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel 

do Guaporé precisa para deferir ou indeferir o pedido de registro de 

candidatura de uma pessoa interessada em participar de uma 

campanha eleitoral. No caso de Cornélio Duarte de Carvalho, 

logicamente não pode exercer o mandato porque fraudou documento 

federal para conseguir o deferimento de seu registro ao cargo de 

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

 

CERTDIÕES EM RELAÇÃO A RONALDO DA MOTA VAZ  NA 

JUSTIÇA FEDERAL 

 

Ronaldo da Mota Vaz registrou sua candidatura a vice-prefeito nos 

autos de número 0600054-87.2020.6.22.0035, no dia 16/09/2020, 

no Juízo da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do Guaporé, pelo CPF 

de número. 563.362.502-10, disputando a campanha eleitoral pelo 

MDB, está filiado no P/DT e no DC, porém o chefe do Cartório 



Eleitoral informou que o agente político se inscreveu como candidato 

a vereador, mas a magistrada Rejane de Souza Gonsalves Fracarro 

consignou na sentença que o número de partido do esposo da 

secretária da juíza no juízo comum da comarca de São Miguel do 

Guaporé é 15, o número do MDB, de Lúcio Mosquini, deputado 

federal e presidente do MDB no Estado de Rondônia, do qual, ambos, 

pessoa física e jurídica, tiveram suas contas de campanha reprovadas 

pelo TRE/RO e confirmadas pelo TSE. Quanto às certidões juntadas 

no processo de vice-prefeito em relação à Justiça Federal são as 

mesmas. O que mudam são os números das certidões, sendo a de 1ª 

grau é o número 102758 e a de 2º grau é a de número 102759. Os 

números para conferir a autenticidade das certidões também são 

diferentes. Os números são: 20091620472700000000003948000, 

de ID do documento de número 4322500; e a segunda à de número 

20091620472701500000003948002, de ID do documento de 

número 4322502 

 



CERTIDÕES DO CHEFE DO CARTÓRIO OS QUAIS DERAM 

“CONDIÇÕES” DE DEFERIMENTO DE REGISTRO DA 

CANDIDATURA DE CORNÉLIO E RONALDO 

 

 

Para terminar, não podemos de registrar o que afirmou o chefe de 

cartório quanto às certidões dos dois agentes políticos: “Nos termos 

do art. 32 da Resolução TSE N° 23.609/2019, atesto que o processo 

de registro de candidatura a vereador foi automaticamente autuado 

pelo PJe. Em obediência ao art. 23, § 2º, da Resolução TSE nº 

23.417/2014, certifico que realizei a verificação dos dados constantes 

das abas do Sistema PJe denominados "dados iniciais", "assuntos", 

"partes", "características do processo", "eleitoral" e "processo", bem 

como o objeto do processo. Informo a vinculação dos presentes autos 

ao processo principal de Registro de Candidaturas – DRAP, do 

partido ou coligação ao qual pertence o presente candidato, nos 

termos do inciso I, § 4º, art. 32, da Resolução TSE nº 23.609/2019, 

bem como que o DRAP e os documentos que o acompanham 



constituirão o processo principal do pedido de registro de candidatura 

abaixo mencionado. Certifico que este processo está associado ao 

processo principal RCand 0600053-05.2020.6.22.0035 - Registro de 

Candidatura - DRAP Partido/Coligação. Certifico que, nos termos do 

art. 34, caput, expedi e publiquei o Edital nº 00001/2020 – 35ª 

ZE/RO, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional 

Eleitoral do Rondônia (DJE/TRE-RO), Ano 2020, Edição nº 

190/2020, publicação: 28 de setembro de 2020, página(s) 62, para 

ciência dos interessados, onde constam os Pedidos de Registros de 

Candidaturas do(s) Requerente(s), para as Eleições Municipais de 

2020, passando a correr o prazo de 05 (cinco) dias, para que os 

legitimados, inclusive o Ministério Público Eleitoral, 

possam apresentar impugnação, nos termos do inciso II, § 1º, art. 34, 

da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, 

art. 3º, e Súmula TSE nº 49). Certifico que houve impugnação nestes 

autos do candidato a vice-prefeito Ronaldo da Mota Vaz, conforme os 

documentos e anexos (apresentado em 01/10/2020) e juntada de 

documentos e anexos (apresentada em 05/10/2020). Certifico que da 



publicação do Edital em questão no DJE/TRE-RO, também passou a 

correr o prazo de 05 (cinco) dias, para qualquer cidadão 

possa apresentar notícia de inelegibilidade, nos termos do inciso III, 

§ 1º, art. 34, da Resolução TSE nº 23.609/2019, permanecendo 

inertes até 03/10/2020, ou seja, sem quaisquer manifestações. 

Certifico que, em análise dos autos, verificando a impugnação 

supramencionada, em 05/10/10 procedi à citação do candidato, 

através do mural eletrônico, para apresentar contestação no prazo de 

7 (sete) dias, nos termos do art. 41 da Resolução TSE n. 23.609/2019. 

Atesto, ainda, nos termos do artigo 35, II, da Resolução TSE N° 

23.609/2019 que: 1º. o pedido de registro de candidatura foi 

preenchido de forma correta; 2º. foram verificadas as condições de 

elegibilidade descritas no art. 9º da mesma Resolução, ou seja: I - a 

nacionalidade brasileira; II - o pleno exercício dos direitos políticos; 

III - o alistamento eleitoral; IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;  

V - a filiação partidária; VI - a idade mínima de: a) 21 (vinte e um) 

anos prefeito e vice-prefeito; d) 18 (dezoito) anos para vereador 

aferida até o dia 26 de setembro de 2020. 3º. o candidato apresentou 



a documentação descrita no art. 27, são elas: I - relação atual de bens, 

preenchida no Sistema CANDex; II - fotografia recente do candidato, 

inclusive dos candidatos a vice e suplentes; III - características: 

frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial, 

assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou 

religiosas, bem como de acessórios necessários à pessoa com 

deficiência; vedada a utilização de elementos cênicos e de outros 

adornos, especialmente os que tenham conotação de propaganda 

eleitoral ou que induzam ou dificultem o reconhecimento do 

candidato pelo eleitor; IV - certidões criminais para fins eleitorais 

fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VII): a) pela Justiça 

Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha o 

seu domicílio eleitoral; b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da 

circunscrição na qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral; c) 

pelos tribunais competentes, quando os candidatos gozarem de foro 

por prerrogativa de função; V - prova de alfabetização; VI - prova de 

desincompatibilização, quando for o caso; VII - cópia de documento 

oficial de identificação; VIII -  propostas defendidas por candidato a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art11


prefeito. 4º - Informo que procedi à prévia verificação dos dados 

do(a) candidato(a), no Sistema de Candidaturas (CAND), do nome e 

do número com o qual concorre, do cargo, do partido político, do 

gênero e da qualidade técnica da fotografia, não sendo constatadas 

irregularidades,  porém a validação na urna eletrônica, será realizada 

pela Justiça Eleitoral por meio do Sistema de Verificação e Validação 

de Dados e Fotografia (VVFoto), em momento oportuno, conforme o 

parágrafo único, do inciso II, do art. 35 da Resolução TSE 

n. 23.609/2019. Esclarecemos que no período de 26 de setembro a 18 

de dezembro do ano em que se realizarem as eleições, as intimações 

nos processos de registro de candidatura dirigidas a partidos, 

coligações e candidatos serão realizadas pelo mural eletrônico, 

fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação. 

Considerando que foram apresentadas nos autos impugnação e 

contestação, faço conclusos ao Juízo Eleitoral. Cartório Eleitoral da 

35ª Zona Eleitoral. Em correção à certidão, onde consta: "atesto que 

o processo de registro de candidatura a vereador foi automaticamente 

autuado pelo PJe", leia-se: "atesto que o processo de registro de 



candidatura a vice-prefeito foi automaticamente autuado pelo PJe". 

O referido é verdade e dou fé. O referido é verdade e dou fé. São 

Miguel do Guaporé. RILDO CASSIANO. Cartório Eleitoral da 35ª 

Zona Eleitoral”.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


