
 

Advogado e jornalista ingressa com ação penal contra prefeito, vice e 

vereadores de São Miguel por não terem a investidura de seus cargos 

 

O advogado e jornalista Ronan Almeida de Araújo, ingressou com 

ação penal contra prefeito, vice e todos os vereadores de São Miguel 

do Guaporé por não terem a investidura de seus cargos, visto que a 

solenidade de diplomação ocorrida no dia 16 de dezembro de 2020, 

no Tribunal do Júri do Fórum Anísio Garcia Martins, da Comarca de 

São Miguel do Guaporé/RO, localizado na Av. São Paulo, 1395, Cristo 

Rei, em São Miguel do Guaporé/RO, sendo diplomados às 9h os 

candidatos eleitos no Município de São Miguel do Guaporé/RO, a 

juíza Rejane de Souza Gonçalves Fraccaro, titular da 35ª Zona 

Eleitoral, não estava investida no cargo de magistrada, uma vez que a 

mesma havia conseguido sua promoção, por merecimento, à comarca 



de Alvorada, ou seja, no dia da diplomação, a juíza estava em trânsito, 

situação essa que até agora ainda não foi questionada nos vários 

processos promovidos pelo advogado e jornalista quanto à situação 

que deixa insegura à titularidade dos cargos do prefeito, do vice e dos 

vereadores, até porque todos os atos deles não têm legalidade. Veja a 

publicação do diário: “JUSTIÇA ELEITORAL ESTADO DE 

RONDÔNIA JUÍZO DA 35ª ZONA ELEITORAL - SÃO MIGUEL DO 

GUAPORÉ/RO EDITAL Nº 21/2020 ELEIÇÕES 2020 - 

MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO E 

SERINGUEIRAS/RO A Dra. Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro, 

Juíza da 35ª Zona Eleitoral, Estado de Rondônia, no uso de suas 

atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o art. 214 e 

215 da Resolução TSE 23.611/2019, FAZ SABER, a todos que o 

presente EDITAL virem, ou dele tomarem conhecimento, que, após 

ter sido afixada a Ata Geral de Eleição pelo prazo de 3 (três) dias e não 

tendo havido reclamações ou recursos, nos termos do artigo 203 da 

Resolução TSE nº 23.611 /2019, PROCLAMO eleitos, por terem sido 

escolhidos pelo voto popular, os seguintes candidatos: SÃO MIGUEL 



DO GUAPORÉ/RO Prefeito e Vice-Prefeito: 15 - CORNELIO 

DUARTE DE CARVALHO RONALDO DA MOTA VAZ Vereadores: 

55.222 - LEANDRO APARECIDO DO CARMO 19.789 - GENIVALDO 

MARTINS DA SILVA 23.429 - VAGNER AMBROSIA DE AZEVEDO 

19.123 - REMY CARDOSO XAVIER 40.123 - ARILSON VALÉRIO DA 

SILVA 40.456 - FABIANO ESTEVES DE ALMEIDA 15.106 - CELMA 

MEZABARBA SILVA 40.106 - ADRIANO SACOMAN 10.198 - 

WELINGTON MARCOS DE ASSIS 19.456 - ANTONIO APARECIDO 

CORREIA DA SILVA 13.613 - VALMIR APARECIDO PESSOA DOS 

SANTOS SERINGUEIRAS/RO Prefeito e Vice-Prefeito: 15 - 

ARMANDO BERNARDO DA SILVA CLAUDIO PIROUZI DA SILVA 

Vereadores: 11.111 - RICARDO ALBERTO STEVANELLI 40.123 - 

MARIO CANCIAN 15.678 - JOSE INACIO FILHO 19.026 - WILSON 

PEREIRA DA SILVA 19.500 - GLEIDSON GOMES MARQUES 

55.678 - SOLANGE APARECIDA EMILIO DE BARROS 12.123 - 

VALCICLEIA RUFINO BARBOSA 15.000 - MARIA VANDERLEIA 

GUEDES DENONI 40.125 - ADILSON FRANCISCO Faço saber, 

ainda, que ficam estabelecidas as solenidades de diplomação dos 



prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, a serem realizadas no dia 16 de 

dezembro de 2020, no Tribunal do Júri do Fórum Anísio Garcia 

Martins, da Comarca de São Miguel do Guaporé/RO, localizado na 

Av. São Paulo, 1395, Cristo Rei, em São Miguel do Guaporé/RO, sendo 

diplomados às 9h os candidatos eleitos no Município de São Miguel 

do Guaporé/RO, e às 15h os candidatos eleitos de Seringueiras /RO. 

Observo que, considerando as restrições impostas em tempos de 

pandemia da Covid-19, as cerimônias serão limitadas à presença das 

autoridades locais e dos candidatos eleitos, aos quais será permitido 

levar ao recinto apenas um acompanhante, devendo todos manter o 

devido distanciamento, usar máscara de proteção, levar a própria 

caneta para assinatura, bem como tomar as demais medidas de 

segurança recomendadas pelos órgãos de Saúde. Considerando que, 

por determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o 

acesso ao Fórum desta Comarca de São Miguel do Guaporé/RO é 

restrito em razão das medidas de prevenção ao Covid-19, deverão os 

participantes das cerimônias, previamente, entrar em contato com a 

Administração do Fórum para informar seus nomes e de seus 



acompanhantes que se farão presentes no evento. A fim de dar 

publicidade às cerimônias de diplomação, será realizada a 

transmissão dos eventos pelo Canal do TRE-RO, na plataforma de 

compartilhamento de vídeos Youtube, através do link. 

https://www.youtube.com/results?search_query=TRE+RO, o qual 

poderá ser acessado por todos os interessados. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, vai 

publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/RO e afixado no 

lugar de costume. Dado e passado nesta Cidade de São Miguel do 

Guaporé/RO, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 

vinte, eu, Rildo Cassiano, Chefe de Cartório, lavrei o presente, que vai 

assinado pela Senhora Juíza Eleitoral. Rejane de Sousa Gonçalves 

Fraccaro Juíza Eleitoral. Agora veja um pequeno trecho da petição 

inicial protocolada na 7ª Vara Criminal da Justiça Federal em Porto 

Velho. “O caso retratado nos autos de número 

700243977.2018.8.22.0022 é uma fraude covarde, grotesca e 

inadmissível proposta contra o autor no Juízo Cível da Comarca de 

São Miguel do Guaporé, com outros propostos, principalmente o 



eleitoral, uma vez que vários dirigentes partidários que participaram 

direta e indiretamente do processo eleitoral de 2020 nessa urbe, 

sempre tiveram receio de o requerente poder-se-ia atuar contra toda 

forma de persuadir os eleitores desse município para não terem 

conhecimento sobre a existência de um grupo político que concorreu 

ao processo eleitoral de 2020, elegendo quem eles queriam, com 

resultado pré-estabelecido bem antes da votação que foi no dia 

15/11/2020, elegendo para prefeito, o agente político Cornélio Duarte 

de Carvalho e como viceprefeito, o advogado Ronaldo da Mota Vaz, 

além dos 11 (onze) vereadores, a saber: Leandro Santana; Genivaldo 

Martins; Guigui do Lavador; Remy Cardoso; Alemão; Fabiano 

Esteves; Celma do Lebrão; Adriano Sacomam; Negão da 98; Toninho 

da 82 e Valmir do Sindicato.  Oportuno mencionar o disse o 

magistrado quando apreciou o pedido inicial, afirmando: “De igual 

maneira, não há falar em representação para aplicação de medidas 

cautelares, não sendo possível, portanto, a suspensão de atividades de 

agente público. Ademais, considerando a narrativa constante dos 

autos, na hipótese de se cuidar de crimes eleitorais, a competência 



para processo e julgamento é da Justiça Eleitoral. Saliento que, caso 

o requerente tenha interesse em noticiar possíveis ilícitos penais, 

deverá comunicar o fato, apresentando os elementos de que dispõe, 

aos órgãos com atribuição para a persecução penal, a fim de que 

possam ser investigadas eventuais condutas típicas. Com relação às 

providências administrativo-disciplinares, também não são passíveis 

de processamento neste juízo, de forma que o peticionário deve 

buscar a apuração do comportamento das autoridades 

 mencionadas  nos  respectivos  órgãos administrativos 

a que estejam vinculadas. ” Peço vênia, pois, na verdade, houve 

narrativa equivocada no tocante à notícia- crime levado à cabo ao 

conhecimento de vossa excelência. Melhor analisando toda a situação 

fática, o que, realmente, aconteceu foi uma sequência de fatos no 

processo eleitoral de 2020 do Juízo da 35ª Zona Eleitoral de São 

Miguel do Guaporé e Seringueiras foi à ausência de certidões para fins 

eleitorais expedidas pela Justiça Federal, uma manobra utilizada por 

todos os candidatos que participaram do processo eleitoral de  2020 

nos dois municípios, levando-os a passar uma imagem de que jamais 



foram condenados, em decisões transitadas em julgadas por decisões 

proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, do qual vossa 

excelência é atuante na prestação judicial no Estado de Rondônia. 

Exemplo podemos citar o documento de identificação de número 

17398762 e do código de barra de número 

20101621444916100000016235778, inserido nos autos de número 

0600055-72.2020.6.22.0035, no dia 16/10/2020, às 21:44:49, por 

Rildo Cassiano, chefe do cartório supracitado. A certidão é de número 

4656986, que o servidor da Justiça Eleitoral juntou no processo de 

registro de candidatura de Cornélio Duarte de Carvalho e Ronaldo da 

Mota Vaz, ambos eleitos, às eleições de 2020, aos cargos de prefeito e 

vice, respectivamente, no Município de São Miguel do Guaporé. A 

referida certidão diz o seguinte: “PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL 

REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO CERTIDÃO PARA FINS 

ELEITORAIS. 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 NO TRIBUNAL REGIONAL 



FEDERAL DA 1ª REGIÃO contra o nome CORNELIO DUARTE DE 

CARVALHO nem contra o CPF: 326.946.602-15. A confirmação da 

autenticidade desta certidão na Internet poderá ser verificada pelo 

destinatário, através do endereço do portal.trf1.jus.br/ (Menu 

“Serviços/Certidão online”), informando o número desta certidão. 

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe. 

Certidão Emitida em: 16/10/2020 às 21:40 (hora e data de Brasília). 

Última atualização dos bancos de dados entre 16/10/2020, 

21h40min. e 16/10/2020, 21h40min. Endereço: SAU/SUL - Quadra 

2, Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores. CEP: 70070-900. Fone: 

(61) 33145225. e-Mail: secju@trf1.jus.br”.  Para “fugir” das 

condenações perante à Justiça Federal, o prefeito atual do Município 

de São Miguel do Guaporé, o agente político Cornélio Duarte de 

Carvalho, utiliza 03 (três) CPFs, a saber:   326.946.602.15, 

326.946.606.15 e 654.204.972.04. É portador de 02 (duas) carteiras 

de identidade, a saber: 229289435, SSP/SP e 1547202 – SSP/RO. O 

prefeito reeleito só não tem certidão negativa no Tribunal de Contas 

do Estado de Rondônia. Nas demais cortes diferentes, todas as 



certidões que ele providenciou à Justiça Eleitoral no processo de 

registro de candidatura constaram “nada consta”, como por exemplo, 

as duas certidões que ele juntou no processo de registro de sua 

candidatura, uma do 1º e a outra do 2º grau, expedidas pela Justiça 

Federal. Se por acaso o agente político Cornélio Duarte de Carvalho 

fora obrigado pela Justiça Eleitoral a inserir no processo de registro 

de sua candidatura as certidões negativas para fins eleitorais de forma 

correta, que são aquelas previstas na Resolução de número 23.609, 

de 18/12/2019, do Tribunal Superior Eleitoral, que trata sobre a 

escolha e o registro de candidatos paras as eleições de 2020 em todo 

os municípios brasileiros, em cumprimento ao estabelecido pela EC 

107/2020, que adiou o processo eleitoral em comento, em razão da 

pandemia da Covid-19, as eleições municipais de outubro de 2020 e 

os prazos eleitorais respectivos. Peço vênia para transcrever o 

comando legal pertinente ao caso relacionado ao adiamento do 

processo eleitoral de 2020, aprovado pela Mesa da Câmara dos 

Deputados e Mesa do Senado Federal, assinada no dia 02/07/2020, 

por Deputado RODRIGO MAIA, Presidente; Senador DAVI 



ALCOLUMBRE, Presidente; Deputado MARCOS PEREIRA, 1º Vice-

Presidente; Senador ANTONIO ANASTASIA, 1º Vice-Presidente; 

Deputado LUCIANO BIVAR, 2º Vice-Presidente; Senador LASIER 

MARTINS, 2º Vice-Presidente; Deputada SORAYA SANTOS. 1ª 

Secretária; Senador SÉRGIO PETECÃO, 1º Secretário; Deputado 

MÁRIO HERINGER, 2º Secretário; Senador EDUARDO GOMES, 2º 

Secretário; Deputado RAFAEL MOTTA, no exercício da 3ª Secretaria; 

Senador FLÁVIO BOLSONARO, 3º Secretário; Deputado ANDRÉ 

FUFUCA, 4º Secretário; Senador WEVERTON, no exercício da 4ª 

Secretaria, publicada no dia 03/07/2020, no Diário Oficial da União. 

Diz o documento: “As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, 

promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: Art. 1º As 

eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no 

dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 

2020, em segundo turno, onde houver, observado o disposto no § 4º 

deste artigo. § 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o 

caput deste artigo, as seguintes datas: I – a partir de 11 de agosto, para 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art60%C2%A73
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a vedação às emissoras para transmitir programa apresentado ou 

comentado por pré-candidato, conforme previsto no § 1º do art. 45 da 

Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997; II - entre 31 de agosto e 16 

de setembro, para a realização das convenções para escolha dos 

candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações, a que se 

refere o caput do art. 8º da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 199; 

III - até 26 de setembro, para que os partidos e coligações solicitem à 

Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos, conforme disposto no 

caput do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e no caput 

do art. 93 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965; IV - após 26 de 

setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, 

conforme disposto nos artigos 36 e 57A da Lei nº 9.504, de 30 de 

setembro de 1997, e no caput do art. 240 da Lei nº 4.737, de 15 de 

julho de 1965; V - a partir de 26 de setembro, para que a Justiça 

Eleitoral convoque os partidos e a representação das emissoras de 

rádio e de televisão para elaborarem plano de mídia, conforme 

disposto no art. 52 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997; VI - 

27 de outubro, para que os partidos políticos, as coligações e os 
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candidatos, obrigatoriamente, divulguem o relatório que discrimina 

as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha, os recursos em dinheiro e os 

estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados, 

conforme disposto no inciso II do § 4º do  art. 28 da Lei nº 9.504, de 

30 de setembro de 1997; VII - até 15 de dezembro, para o 

encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das prestações de 

contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos, 

relativamente ao primeiro e, onde houver, ao segundo turno das 

eleições, conforme disposto nos incisos III e IV do caput do art. 29 da 

Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.; § 2º Os demais prazos 

fixados na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e na Lei nº 4.737, 

de 15 de julho de 1965, que não tenham transcorrido na data da 

publicação desta Emenda Constitucional e tenham como referência a 

data do pleito serão computados considerando-se a nova data das 

eleições de 2020. § 3º Nas eleições de que trata este artigo serão 

observadas as seguintes disposições: I - o prazo previsto no § 1º do 

art. 30 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, não será aplicado, 
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e a decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos deverá ser 

publicada até o dia 12 de fevereiro de 2021; II - o prazo para a 

propositura da representação de que trata o art. 30-A da Lei nº 9.504, 

de 30 de setembro de 1997, será até o dia 1º de março de 2021; III - 

os partidos políticos ficarão  autorizados  a  realizar,  por 

 meio  virtual, independentemente de qualquer disposição 

estatutária, convenções ou reuniões para a escolha de candidatos e a 

formalização de coligações, bem como para a definição dos critérios 

de distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de 

Campanha, de que trata o art. 16-C da Lei  nº 9.504, de 30 de 

setembro de 1997; IV - os prazos para desincompatibilização que, na 

data da publicação desta Emenda Constitucional, estiverem: a) a 

vencer: serão computados considerando-se a nova data de realização 

das eleições de 2020; b) vencidos: serão considerados preclusos, 

vedada a sua reabertura; V - a diplomação dos candidatos eleitos 

ocorrerá em todo o País até o dia 18 de dezembro, salvo a situação 

prevista no § 4º deste artigo; VI - os atos de propaganda eleitoral não 

poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela Justiça 
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Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer 

técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional; VII - 

em relação à conduta vedada prevista no inciso VII do caput do art. 

73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, os gastos liquidados 

com publicidade institucional realizada até 15 de agosto de 2020 não 

poderão exceder a média dos gastos dos 2 (dois) primeiros 

quadrimestres dos 3 (três) últimos anos que antecedem ao pleito, 

salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim 

reconhecida pela Justiça Eleitoral; VIII - no segundo semestre de 

2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de atos e 

campanhas dos órgãos públicos municipais e de suas respectivas 

entidades  da  administração  indireta  destinados  ao  

enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à orientação da população 

quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia, 

resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva 

nos termos do art. 22  da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 

1990; § 4º No caso de as condições sanitárias de um Estado ou 

Município não permitirem a realização das eleições nas datas 
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previstas no caput deste artigo, o Congresso Nacional, por provocação 

do Tribunal Superior Eleitoral, instruída com manifestação da 

autoridade sanitária nacional, e após parecer da Comissão Mista de 

que trata o art. 2º do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020, poderá editar decreto legislativo a fim de designar novas datas 

para a realização do pleito, observada como data-limite o dia 27 de 

dezembro de 2020, e caberá ao Tribunal Superior Eleitoral dispor 

sobre as medidas necessárias à conclusão do processo eleitoral. § 5º 

O Tribunal Superior Eleitoral fica autorizado a promover ajustes nas 

normas referentes a: I - prazos para fiscalização e acompanhamento 

dos programas de computador utilizados nas urnas eletrônicas para 

os processos de votação, apuração e totalização, bem como de todas 

as fases do processo de votação, apuração das eleições e 

processamento eletrônico da totalização dos resultados, para adequá-

los ao novo calendário eleitoral; II - recepção de votos, justificativas, 

auditoria e fiscalização no dia da eleição, inclusive no tocante ao 

horário de funcionamento das seções eleitorais e à distribuição dos 

eleitores no período, de forma a propiciar a melhor segurança 
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sanitária possível a todos os participantes do processo eleitoral. Art. 

2º Não se aplica o art. 16 da Constituição Federal ao disposto nesta 

Emenda Constitucional. Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em 

vigor na data de sua publicação. ” (Jornalista Ronan Almeida de 

Araújo – DRT-RO-431-98). 
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