TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

ATA DA 75ª. SESSÃO, EM 19 DE OUTUBRO DE 2010.
SESSÃO ORDINÁRIA
Presidência da Senhora Desembargadora Zelite Andrade Carneiro. Presentes
o Senhor Desembargador Rowilson Teixeira e os Senhores Juízes Francisco
Reginaldo Joca, Paulo Rogério José, Élcio Arruda e Aldemir de Oliveira; o
Procurador Regional Eleitoral, Heitor Alves Soares; Secretário, Cícero João de
Freitas. Ausente justificadamente o Juiz João Adalberto Castro Alves. Às
dezesseis horas foi aberta a sessão.
Cancelada a pauta de julgamento prevista para a sessão plenária desta terçafeira, 19/10/2010, em razão da ausência justificada do relator do processo, Juiz
João Adalberto Castro Alves, a Senhora Presidente aproveitou para inteirar a
Corte de assuntos administrativos de interesse deste Tribunal, de início,
registrou que os squeezes entregues aos membros, nesta oportunidade, são
resultantes da iniciativa da Comissão da Agenda Ambiental desta Casa,
voltada ao público interno com o objetivo de reduzir o uso de copos
descartáveis, assim como, de conscientizar cada servidor da importância da
ingestão de líquidos durante o dia. Comunicou, ainda, o recebimento da
decisão de lavra do Ministro Hamilton Carvalhido, proferida no julgamento dos
Autos n. 2324-08.2010.6.00000, concedendo ordem de habeas corpus em
favor de Maria da Conceição Miranda Gomes, e, via de consequência,
anulando os atos da Apelação Criminal n. 89, Classe 31, tão-somente, em
relação à paciente.
Na sequência, o Senhor Juiz Francisco Reginaldo Joca pediu a palavra para
comunicar que a Escola Judiciária Eleitoral deste Tribunal está ultimando os
preparativos para o término do 2º Curso de Pós-graduação em Direito Eleitoral,
permanecendo em aberto, tão-somente, o prazo para a entrega dos trabalhos
de conclusão do curso, previsto para o próximo mês de novembro. Na
oportunidade, lamentou não poder realizar uma cerimônia de encerramento
uma vez que seu mandato nesta Corte encerra no final deste mês, mas
registrou sua satisfação em permanecer como Diretor da Escola Judiciária
nesse período e antecipou as felicitações ao seu sucessor.
Antes do término da sessão, a Senhora Presidente comunicou à Corte que a
sessão solene para entrega dos diplomas aos candidatos eleitos no pleito de
2010 ficou designada para o dia 17/12/2010, restando a definir apenas o local
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onde a cerimônia será realizada, uma vez que a Universidade Luterana do
Brasil (ULBRA) já tem evento agendado para o seu auditório nessa data.
Nada mais havendo a ser julgado, foi lida e aprovada esta ata e encerrada a
sessão às dezesseis horas e dez minutos. E, para constar, eu, (a) Cícero João
de Freitas, lavrei a presente ata, que vai assinada pela Senhora
Desembargadora Presidente deste Tribunal.
Porto Velho, 19 de outubro de 2010.
(a) Des.ª Zelite Andrade Carneiro
Presidente
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