
 

 

Mesmo com inúmeras fraudes, Williames Pimentel, do MDB, 

conseguiu registrar sua candidatura à Prefeitura de Porto Velho  

 

 

 

Como foram muitas fraudes no registro de candidatura de Williames 

Pimentel de Oliveira, que participou das eleições de 2020 como 

candidato do MDB à Prefeitura de Porto Velho, vamos fazer algumas 

matérias para descrever como foram as ilicitudes no processo de 

número 0600379-10.2020.6.22.0020, do qual o servidor público do 

Estado de Rondônia, lotado na Secretaria de Saúde, com salário acima 

de R$ 11.000,00 (onze mil reais). O pedido foi feito no Juízo da 20ª 

Zona Eleitoral de Porto Velho, tendo como a magistrada Fabíola 

Cristina Inocêncio Sarkis. Vale dizer que a diretora do Cartório 

Eleitoral, servidora do TRE/RO fez um extraordinário trabalho para 



levar concluso o processo que poderia desaguar no indeferimento do 

dirigente do MDB na capital do Estado de Rondônia, Porto Velho, 

uma vez que os autos foram “mastigadinhos” para a juíza deliberar 

impedindo o agente político de disputar as eleições passadas, porém 

a juíza desconsiderou todo o trabalho da chefe de cartório, que 

apontou inúmeras fraudes no processo de registro de candidatura de 

Williames Pimentel de Oliveira. No dia 17/10/2020, Tatiana Márcia 

Queiroz Souza, responsável pelo cartório eleitoral, apontou as 

irregularidades (fraudes) que passaram “batido” tanto pela 

promotora eleitoral quanto pela magistrada e o dirigente do MDB 

conseguiu receber permissão da justiça eleitoral de Rondônia para 

disputar a eleição, da qual levou uma derrota que está tonto até agora. 

Veja a seguir, na certidão da certidão, as inúmeras ilicitudes 

praticadas pelo candidato que teve êxito no pedido de registro de 

candidatura. A própria servidora vai dizer quais as fraudes ocorridas. 

Preste atenção o tanto de documento que faltou e mesmo assim, o 

candidato do MDB teve muita “sorte” para receber o aval do TRE/RO:  



“WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA. Situação: Aguardando 

julgamento Processo 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 (VV Foto). 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. UF: RO. Município: PORTO VELHO. Zona: 2Seção: 48. 

Data Domicílio no município: 08/06/1988 Informações obtidas da 

base de dados do Cadastro Eleitoral em: 26/09/2020 13:29:52 [X] [ 

] LISTA TCE E TCU. Quitação eleitoral ELEITOR QUITE COM A 

JUSTIÇA ELEITORALI informações obtidas da base de dados do 

Cadastro Eleitoral em: 26/09/2020 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 Desfiliação: Filiação não 

regular: CANCELADO Data Filiação: 19/05/1997Filiado a partido 



político: 15Data Desfiliação: 12/10/2010 Informações obtidas da base 

de dados do Sistema de Filiação Partidária em: 26/09/2020 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 13:29:52 [X] Inexistência de Inelegibilidade 

Informações obtidas da base de dados do Cadastro Eleitoral em: 

26/09/2020 13:29:52 [X] Página 1 de 2 14:42:07. Eleições 

Municipais 2020 - 1º turno 17/10/2020 PORTO VELHO - RO Justiça 

Eleitoral Sistema de Candidaturas - OFICIAL Requisitos para o 

Registro - Analítico Partido: 15 - MDB Diligência Não Prazo para 

Candidatura 15 - WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA Situação: 

Aguardando julgamento 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 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 n. 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. Município: PORTO VELHO .Processo nº: 

06003791020206220020 - REGISTRO DE CANDIDATURA Nome 

do candidato: WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA Número do 

candidato: 15 Cargo pleiteado: Prefeito I N F O R M A Ç Ã O Senhor(a) 

Juiz(a), INFORMO que o(a) Movimento Democrático Brasileiro (15 - 

MDB) protocolizou, em, sob o número 06003791020206220020, o 

Requerimento de Registro de Candidatura - RRC - do(a) candidato(a) 

abaixo indicado(a), estando os autos instruídos: WILLIAMES 

PIMENTEL DE OLIVEIRA. Opção de nome para concorrer: 

PIMENTEL Concorreu anteriormente com esta opção? Não Eleição 

mais recente: Eleições 2018 Coincidências na opção de nome: Não há 

coincidência de opção de nome. Número do candidato: 15 Concorreu 



anteriormente com o mesmo número? Sim Coincidências na opção 

de número: Não há Ocupação: Servidor Público Estadual 

Complemento: Funcionário público civil estadual. Ocupou cargo na 

administração pública nos últimos 6 meses? Não. Requisitos de 

Elegibilidade: requisitos comprovação observação. Verificação e 

validação do nome, número, cargo, partido, gênero e qualidade 

técnica da fotografia (VVFOTO). Não. 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 (VV Foto). 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. Escolha em convenção, 

conforme. Sim ata do partido. Autorização mediante assinatura no 

RRC. Sim. LISTA TCE E TCU.  Não Inexistência de Inelegibilidade 

Sim Informações obtidas da base de dados do Cadastro Eleitoral em: 

26/09/2020 13:29:52. Prova de Desincompatibilização Sim 

Declaração atual de bens. Sim. Fotografia do candidato conforme 



disposto no art. 27, inciso II da Resolução TSE 23.609/2019. Sim 

Comprovante de escolaridade. Sim. Idade mínima, para o cargo. Sim 

Nacionalidade. Sim Propostas de governo. Sim. Cópia do documento 

oficial de identificação. Sim. Informo ainda, com base nas 

informações recuperadas do Cadastro Eleitoral, as seguintes 

situações: Documentos do Cadastro Eleitoral: documento 

comprovação observação. Domicílio eleitoral na circunscrição desde 

04.04.2020. Sim O eleitor possui domicílio eleitoral desde 

08/06/1988. UF: RO Município: PORTO VELHO Zona: 2 Seção: 48 

Data Domicílio no município: 08/06/1988. Informações obtidas da 

base de dados do Cadastro Eleitoral em: 26/09/2020 13:29:52 

Quitação eleitoral: Sim. Eleitor quite com a justiça eleitoral. 

Informações obtidas da base de dados do Cadastro Eleitoral em: 

26/09/2020 13:29:52. Inexistência de crime eleitoral. Sim 

Informações obtidas da base de dados do Cadastro Eleitoral em: 

26/09/2020 13:29:52. Filiação partidária até 04.04.2020, sem 

prejuízo de atender prazo estatutário superior. Sim. Data Filiação: 

06/04/2011. Filiado a partido político: 15 – MDB (Movimento 



Democrático Brasileiro) Data Desfiliação: FILIAÇÃO NÃO 

REGULAR: CANCELADO. Data Filiação: 19/05/1997. Filiado a 

partido político: 15 Data Desfiliação: 12/10/2010. Informações 

obtidas da base de dados do Sistema de Filiação Partidária em: 

26/09/2020 13:29:52. Situação da inscrição eleitoral. Sim Candidato 

com situação regular no Cadastro de Eleitores. Informações obtidas 

da base de dados do Cadastro Eleitoral em: 26/09/2020 13:29:52 

Divergências com o Cadastro Eleitoral: Não há divergência de dados 

do candidato com o cadastro de eleitores. Informo, com base na 

apresentação ou não de documentos, as situações seguintes: 

documento apresentação observação. Certidão da Justiça Estadual de 

1º grau, do domicílio do candidato. Sim Certidão da Justiça Estadual 

de 2º grau, do domicílio do candidato. Sim apresentado certidão 

positiva de Objeto e Pé para análise do MPE e do Juízo Eleitoral. 

Certidão da Justiça Federal de 1º grau, do domicílio do candidato. 

Sim Certidão de Objeto e Pé apresentada - para análise do MPE e MM 

juiz Eleitoral. Certidão da Justiça Federal de 2º grau, do domicílio do 



candidato Sim Certidão de Objeto e Pé apresentada - para análise do 

MPE e MM Juiz eleitoral. (Jornalista Ronan Almeida de Araújo).  

 

 


