TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

ATA DA 14ª SESSÃO, EM 27 DE AGOSTO DE 2014.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Presidência do Senhor Desembargador Moreira Chagas. Presentes o
Desembargador Raduan Miguel Filho e os Senhores Juízes Adolfo Theodoro
Naujorks Neto, Dimis da Costa Braga, Delson Fernando Barcellos Xavier, José
Antônio Robles e o Juiz Auxiliar Herculano Martins Nacif; Procuradora Regional
Eleitoral, Gisele Dias de Oliveira Bleggi Cunha; Secretária, Áurea Cristina
Saldanha Oliveira. Ausente justificadamente o Desembargador Roosevelt
Queiroz Costa. Às dez horas e doze minutos foi aberta a sessão.

JULGAMENTOS
Instrução n. 1362-31.2014.6.22.0000 – Classe 19
Procedência: Porto Velho – Rondônia
Relator: Des. Moreira Chagas
Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia – TRE/RO
Decisão: Aprovada, à unanimidade, a minuta de resolução que regulamenta a
concessão de ajuda de custo a servidores no âmbito da Justiça Eleitoral de
Rondônia.

Recurso Eleitoral na Representação n. 769-02.2014.6.22.0000 – Classe 42
Procedência: Porto Velho – Rondônia
Relator: Juiz Auxiliar Herculano Martins Nacif
Recorrente: Coligação “O Respeito Está de Volta” (PP / PR / PPS / PROS / PV
/ PTC)
Advogados: João Closs Júnior, Manoel Veríssimo Ferreira Neto, Erika
Camargo Gerhardt, Demétrio Laino Justo Filho, Marcelo Maldonado Rodrigues,
Manoel Ribeiro de Matos Junior, Roberval da Silva Pereira, Jesus Clezer
Cunha Lobato
Recorrido: Carlos Caldeira, Jornalista
Advogado: Elianio de Nazaré Nascimento
Recorrido: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Advogados: Celso de Faria Monteiro, Janaína Castro Felix Nunes, Daniela
Pereira, Natália Teixeira Mendes, Priscila Andrade, Wagner Lucio Batista,
Tammy Parasin Pereira, Edilson Alves de Hungria Junior
Decisão: Processo retirado de pauta por indicação do relator.
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DECISÃO MONOCRÁTICA PUBLICADA EM SESSÃO
Registro de Candidatura n. 808-96.2014.6.22.0000 – Classe 38
Procedência: Porto Velho – Rondônia
Relator: Juiz Dimis da Costa Braga
Requerente: Coligação “Aliança Para Vitória” (PDT / PRTB / PRP)
Candidata: Daniele da Silva Portela, cargo de Deputado Estadual, n. 44111
Decisão: Pedido de registro deferido.

Consignadas as boas-vindas ao Desembargador Raduan Miguel Filho que
integra a Corte em razão da ausência do Corregedor Regional Eleitoral,
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa.
O Juiz Dimis da Costa Braga teceu breves considerações acerca do “I
Simpósio Nacional de Ouvidorias Públicas”, realizado nessa terça-feira (26), na
sede do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília/DF. Na
oportunidade, congratulou-se com o Doutor José Antônio Robles pelos quatro
anos que exerceu a função de Ouvidor Judicial do Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, de forma que tem pleno conhecimento das elevadas
responsabilidades que foram confiadas às Ouvidorias Públicas com a Emenda
Constitucional n. 45, tornando-as obrigatórias em todos os órgãos do Poder
Judiciário, aumentando a responsabilidade e a importância de tais órgãos. Por
oportuno, reiterou solicitação do antigo Ouvidor desta Corte, Juiz Juacy dos
Santos Loura Júnior, no sentido de que seja designado, ao menos, mais um
auxiliar para a Ouvidoria, posto que se faz necessário para manter uma
estrutura mínima para o andamento regular de suas atribuições. Registrou que
a Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a decana dentre os
órgãos do Poder Judiciário, possui uma estrutura de dar inveja a qualquer
outra, com sistema próprio de cruzamento de informações, criação de banco de
dados, enfim, presta um atendimento de primeira linha aos cidadãos e
atualmente conta com a certificação ISO 9001. Neste aspecto, consignou que a
Ouvidoria deste Tribunal, mesmo com sua acanhada estrutura, exerce uma
função importantíssima e presta um serviço de qualidade ímpar e, com certeza,
com mais um servidor, poderá melhorar ainda mais seu desempenho. Até
porque, em novembro estaremos sediando a reunião do Colégio de Ouvidores
e o acréscimo desse servidor é de suma importância para auxiliar na
concepção desse evento, que mais uma vez dará visibilidade a todo trabalho
que este Tribunal tem prestado à população e à cidadania de Rondônia. Ao
final, agradeceu a compreensão e o apoio de todos.
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Em seguida, o Senhor Presidente afirmou que a administração está sensível às
necessidades de todas as unidades que compõem este Tribunal, em especial a
Ouvidoria e a Escola Judiciária, dirigida pelo Juiz Adolfo Theodoro, mas a
carência de servidores é geral, emblemática em todos os tribunais eleitorais.
Asseverou que tem feito um trabalho contínuo junto ao Colégio de Presidentes,
na tentativa de acelerar a tramitação, no Congresso Nacional, dos projetos que
tratam da criação de novos cargos na Justiça Eleitoral e, ponderou que já
obteve algum sucesso, em breve trará posicionamento mais concreto. No
âmbito deste Regional, consignou que em pouco tempo trará a julgamento o
projeto de reestruturação da Secretaria, no qual tenta amenizar esse “déficit”
de pessoal, cujo arquivo será encaminhado a todos com bastante
antecedência, para evitar discussões desnecessárias. Ressaltou que, pela
primeira vez, o Sindicato foi chamado para discutir as questões e está de pleno
acordo com o projeto apresentado.

Em outro momento, o Senhor Presidente comentou sobre sua participação, em
companhia da Procuradora Eleitoral, Gisele Bleggi Cunha, no ato cívico
promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Rondônia
(OAB/RO), que congregou todos os candidatos ao cargo de Governador deste
Estado, os quais apresentaram suas propostas e debateram questões da
sociedade. Na oportunidade, destacou que lançou um desafio a todos eles
quando lhe facultada a palavra, após explanar acerca das ações que o Tribunal
tem desenvolvido em prol da cidadania, primando pelo esclarecimento do
eleitor quanto ao voto consciente, voto certo, quanto à escolha de candidatos e,
sobretudo, acerca das dificuldades que temos encontrado para divulgar todo
material produzido, como a Cartilha Eleitoral, que foi um sucesso estrondoso, e
os folhetins, com uma linguagem mais simples e resumida, de fácil assimilação
pelas comunidades mais carentes, tendo em vista a falta de recursos
financeiros específicos no orçamento deste Regional. Frisou, ainda, que toda
publicidade levada a termo, até o momento, só foi possível graças às parcerias
firmadas com instituições como o Tribunal de Justiça do Estado, o Ministério
Público, as Lojas e Ordens Maçônicas, a FIERO, a FECOMERCIO,
associações médicas e os Poderes Legislativos, mas ainda faltam muitas
parcelas da sociedade a serem atingidas, nós temos mais de um milhão de
eleitores, queremos alcançar o eleitor mais distante. Noutro ponto, destacou o
quantitativo total de recursos declarados no sistema de candidaturas para
gastos de campanha, mais de oitenta milhões de reais, e o espaço privilegiado
na mídia que os candidatos dispõem, em franca contraposição com a situação
da Justiça Eleitoral. Fechando a proposição, instigou publicamente os
candidatos a divulgarem no respectivo material de propaganda e, ainda, no
horário eleitoral gratuito, as mensagens de cidadania que o Tribunal tem
propagado. Registrou, por fim, que apenas uma candidata se comprometeu de
imediato, espera-se a adesão dos demais com o tempo, uma vez que a
proposta foi muito bem recebida pela sociedade.
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Nada mais havendo a ser julgado, foi lida e aprovada esta ata e encerrada a
sessão às dez horas e trinta e três minutos. E, para constar, eu
_____________, Áurea Cristina Saldanha Oliveira, lavrei a presente ata, que
vai assinada pelo Senhor Desembargador Presidente deste Tribunal.

Porto Velho, 27 de agosto de 2014.

Desembargador Moreira Chagas
Presidente
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