TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

ATA DA 38ª SESSÃO, EM 26 DE MAIO DE 2015.

SESSÃO ORDINÁRIA

Presidência do Senhor Desembargador Moreira Chagas. Presentes o
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa e os Senhores Juízes Herculano
Martins Nacif, Delson Fernando Barcellos Xavier, José Antônio Robles, Jorge
Luiz de Moura Gurgel do Amaral e Juacy dos Santos Loura Júnior; Procuradora
Regional Eleitoral, Gisele Dias de Oliveira Bleggi Cunha; Secretária, Áurea
Cristina Saldanha Oliveira. Às onze horas e três minutos foi aberta a sessão.

JULGAMENTO

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: Após o voto do relator pela improcedência dos pedidos, sendo
acompanhado pelos Juízes Herculano Martins Nacif, Delson Fernando
Barcellos Xavier, José Antônio Robles e Juacy dos Santos Loura Júnior, que
antecipou voto; pediu vista o Juiz Jorge Gurgel do Amaral.

Consignadas as felicitações dos membros da Corte aos Juízes José Antônio
Robles e Delson Fernando Barcellos Xavier, Diretor e Vice-Diretor da Escola
Judiciária Eleitoral de Rondônia (EJE/RO), respectivamente, pelo absoluto
sucesso na realização do “Workshop” – Sistemas Eleitorais, com o tema "Votei
em Maria, elegi João", conduzido pelo professor Alexandre Basílio de Coura,
na última sexta-feira (22), em Porto Velho/RO, e em Cacoal no dia 21/5/2015.
O Juiz Herculano Martins Nacif propôs uma moção de louvor aos eminentes
magistrados pela brilhante condução dos trabalhos da EJE/RO, especialmente
com relação ao evento, demonstrando total preocupação com a cidadania, no
qual se buscou trazer para a discussão popular tema tão relevante quanto a
questão dos sistemas eleitorais, ao contrário do que vemos no parlamento
brasileiro, modificações no sistema eleitoral serem empurradas à sociedade
sem a efetiva participação popular e a imprescindível reflexão sobre as
propostas apresentadas, na contramão da democracia. Posicionamento
autoritário que repudiou veementemente. Registrou, ainda, que se sentiu
honrando em poder tomar parte em evento dessa envergadura, que culminou
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com o lançamento da 1ª edição da Revista de Jurisprudência do TRE-RO e da
3ª edição do periódico “EJE em Revista”, além da palestra memorável do
Doutor Alexandre Basílio, "Votei em Maria, elegi João". Concluindo, ressaltou o
momento de grande emoção que envolveu a homenagem prestada ao
Desembargador Eurico Montenegro Júnior, cuja trajetória profissional remonta
ao tempo de instalação da Justiça Eleitoral em Rondônia, mais um grande
herói desse Estado, ao lado de tantos outros que por aqui passaram. Os
demais magistrados também aderiram à proposição. O Juiz Jorge Gurgel
destacou a excelente qualidade pelo nível do palestrante, que de forma muito
didática e simples levou esclarecimentos preciosos não apenas para os
operadores do Direito, mas para toda sociedade em geral. O Doutor Juacy dos
Santos consignou que são eventos dessa magnitude que fazem com que as
pessoas realmente pensem sobre a responsabilidade do voto, especialmente
na questão do sistema proporcional em que se vota em um candidato e, por
conta das coligações, acaba se elegendo outro.

Os eminentes homenageados humildemente agradeceram as congratulações e
todo apoio recebido para a concretização desse projeto. O Doutor Delson
Fernando ressaltou a grande satisfação em poder tomar parte desse evento,
mas atribuiu todo sucesso obtido ao empenho e à dedicação do Diretor da
EJE/RO. O Juiz José Robles, por seu turno, pontuou a imensa alegria com
relação à grande receptividade do público em geral. Primeiro pela qualidade do
palestrante e segundo pela presença maciça dos membros da Corte e da
comunidade jurídica, ávidos para discutir um assunto tão tormentoso, quanto à
questão da reforma política na atual conjuntura do país. Segundo ele, existe a
necessidade de explorar melhor esse assunto, e a forma simples com que foi
abordado fez muitos multiplicadores, com a missão de esclarecer o povo.
Noutro ponto, agradeceu o apoio do Doutor Delson Fernando em Cacoal e
solicitou ao Presidente que autorizasse a anotação na folha funcional o nome
de todos os servidores que participaram, uma vez que foi imprescindível a
atuação de cada um deles para fazer acontecer o evento. Por fim, teceu
agradecimentos especiais à direção deste Tribunal e, ainda, à Corte Eleitoral
pelo voto de confiança e por prestigiarem o evento.

Ao final, os Juízes Delson Fernando e Juacy dos Santos convidaram a todos
para participar da “Semana Jurídica” promovida pelo Curso de Direito da
Uniron, com o tema “Debatendo o Direito”, com início a partir desta terça-feira,
no auditório da Unidade III – Porto Velho Shopping. Registraram que dentre
outras ilustres e renomadas autoridades, o evento contará com a participação
de membros desta Corte, a Doutora Gisele Bleggi Cunha e o Juiz Herculano
Martins Nacif, além do Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves.
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Nada mais havendo a ser julgado, foi lida e aprovada esta ata e encerrada a
sessão às onze horas e quarenta e oito minutos. E, para constar, eu
_____________, Áurea Cristina Saldanha Oliveira, lavrei a presente ata, que
vai assinada pelo Senhor Desembargador Presidente deste Tribunal.

Porto Velho, 26 de maio de 2015.

Desembargador Moreira Chagas
Presidente

Certidão de Publicação
Certifico a publicação desta ata no Diário de Justiça Eletrônico n. 140
de 30/7/2015, pág. 4/5.
Eu,
, Francisca de Oliveira Andrade – Seção de
Acórdãos e Resoluções, lavrei a presente certidão.
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