TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

ATA DA 35ª SESSÃO, EM 12 DE MAIO DE 2015.

SESSÃO ORDINÁRIA

Presidência do Senhor Desembargador Moreira Chagas. Presentes o
Desembargador Raduan Miguel Filho em razão da ausência justificada do
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa, e os Senhores Juízes Dimis da
Costa Braga, Delson Fernando Barcellos Xavier, José Antônio Robles,
Guilherme Ribeiro Baldan e Juacy dos Santos Loura Júnior; Procuradora
Regional Eleitoral, Gisele Dias de Oliveira Bleggi Cunha; Secretário, Cícero
João de Freitas. Às onze horas e vinte e três minutos foi aberta a sessão.

JULGAMENTOS

Prestação de Contas n. 51-68.2015.6.22.0000 – Classe 25
Procedência: Porto Velho – Rondônia
Relator: Juiz Juacy dos Santos Loura Júnior
Interessado: Luiz Claudio da Silva
Decisão: Contas aprovadas, com ressalvas, à unanimidade, nos termos do voto
do relator.

Representação n. 1780-66.2014.6.22.0000 – Classe 42
Procedência: Porto Velho – Rondônia
Relator: Juiz Juacy dos Santos Loura Júnior
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representados: Confúcio Aires Moura, Daniel Pereira
Advogados: José de Almeida Júnior, Carlos Eduardo Rocha Almeida, João
Maria Sobral de Carvalho
Representada: Heloísa Pereira Tsuno
Advogado: Juliano Junqueira Ignácio
Dispensada a leitura do relatório, posto que franqueado antecipadamente,
passando-se às manifestações orais.
Sustentação oral: usaram da palavra os advogados José de Almeida Júnior e
Juliano Junqueira Ignácio em defesa dos argumentos dos respectivos
constituintes.
Decisão: Preliminares rejeitadas à unanimidade, no mérito, após o voto do
relator julgando parcialmente procedente a representação, pediu vista o
Desembargador Raduan Miguel; anteciparam voto suscitando a improcedência
total dos pedidos os Juízes Dimis da Costa Braga e Guilherme Ribeiro Baldan;
os Juízes Delson Fernando Barcellos Xavier e José Antônio Robles aguardam.
Continuidade do julgamento designada para a sessão do dia 14/5/2015, às
11h, saindo intimados dessa decisão os advogados das partes.
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Ação de Investigação Judicial Eleitoral n. 1828-25.2014.6.22.0000 – Classe 3
Procedência: Porto Velho – Rondônia
Relator: Des. Roosevelt Queiroz Costa
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Roberto Eduardo Sobrinho
Advogados: Amadeu Guilherme Matzenbacher Machado, Diego de Paiva
Vasconcelos, Márcio Melo Nogueira
Decisão: Processo retirado de pauta em razão da ausência justificada do
relator, tendo em vista a superveniência compromisso profissional inescusável.

O Juiz José Antônio Robles comunicou à Corte que a Escola Judiciária Eleitoral
de Rondônia (EJE-RO), nos dias 21 e 22 de maio do corrente ano,
respectivamente, nos Municípios de Cacoal e Porto Velho, das 19h às 22h,
promoverá o “workshop” – Sistemas Eleitorais, com o tema "Votei em Maria,
elegi João", conduzido pelo professor Alexandre Basílio de Coura, servidor do
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Ressaltou que esse tema é bastante
oportuno uma vez que se discute no Congresso Nacional a reforma política, e o
palestrante aborda de modo singular a questão do quociente eleitoral, instituto
previsto na legislação vigente, sendo o que se constata no nosso sistema
eleitoral, no qual se elegem candidatos com pouquíssima representatividade.
Esclareceu que o evento é aberto à toda comunidade e, em Porto Velho, será
realizado no Teatro Guaporé. Ao final, conclamando todos a participarem,
registrou que está empreendendo todos os esforços para que sejam lançadas,
simultaneamente a 3ª edição da Revista da Escola Judiciária Eleitoral e a 1ª
edição da Revista de Jurisprudência do TRE-RO, as quais se encontram em
fase de impressão em gráfica.

O Senhor Presidente e os demais membros da Corte foram unânimes em
felicitar o Juiz José Antônio Robles tanto pela promoção do evento quanto pela
condução dos trabalho a frente da EJE-RO. O Desembargador Raduan Miguel
acrescentou que o cidadão precisa compreender que o voto não é brincadeira,
que votar sem compromisso pode ter consequências gravíssimas. Por seu
turno, o Juiz Dimis da Costa Braga, o parabenizou ainda pela seleção e
elaboração da Revista de Jurisprudência, elogios extensivos à sua assessoria
posto que, no seu pensar, essa revista eternizará o trabalho realizado por esta
Corte. Noutro ponto, também manifestou enorme preocupação com abandono
por que passa o Estado de Rondônia por parte do Governo Federal; afirmou
que somente com a união de todos: a sociedade e os representantes das
instituições locais, num debate em alto nível, na academia e nas escolas se
podem adotar iniciativas capazes de amenizar as mazelas por que passa o
povo rondoniense.

Consignadas as boas-vindas ao Desembargador Raduan Miguel Filho e ao Juiz
Guilherme Ribeiro Baldan, que integram a Corte em razão da ausência
justificada, respectivamente, do Desembargador Roosevelt Queiroz Costa e do
Juiz Jorge Luiz Gurgel do Amaral, que se encontra no gozo de férias
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regulamentares. Na oportunidade, o ilustre juiz registrou o imenso prazer em
poder desfrutar da companhia dos eminentes pares.

Nada mais havendo a ser julgado, foi lida e aprovada esta ata e encerrada a
sessão às doze horas e quarenta e um minutos. E, para constar, eu, Cícero
João de Freitas, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Senhor
Desembargador Presidente deste Tribunal.

Porto Velho, 12 de maio de 2015.

Desembargador Moreira Chagas
Presidente
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Certidão de Publicação
Certifico a publicação desta ata no Diário de Justiça Eletrônico n. 92
de 22/2/2015, pág. 10/11.
Eu,
, Francisca de Oliveira Andrade – Seção de
Acórdãos e Resoluções, lavrei a presente certidão.
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