TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

ATA DA 76ª SESSÃO, EM 25 DE OUTUBRO DE 2011.
SESSÃO ORDINÁRIA
Presidência da Senhora Desembargadora Zelite Andrade Carneiro. Presentes
o Senhor Desembargador Walter Waltenberg e os Senhores Juízes Aldemir de
Oliveira, João Adalberto Castro Alves, Sidney Duarte Barbosa e Herculano
Martins Nacif; o Procurador Regional Eleitoral, Reginaldo Pereira da Trindade;
Secretária, Elizeth Afonso de Mesquita. Às dezesseis horas e onze minutos foi
aberta a sessão.
JULGAMENTOS
Recurso Eleitoral n. 19-72.2011.6.22.0010 – Classe 30
Procedência: 10ª Zona Eleitoral – Jaru – Rondônia
Relator: Juiz Herculano Martins Nacif
Recorrentes: Mosquini e Mosquini Ltda. – EPP e Lucio Antonio Mosquini
Advogados: José de Almeida Júnior e Carlos Eduardo Rocha Almeida
Recorrido: Ministério Público Eleitoral
Sustentação oral: usou da palavra o Advogado José de Almeida Júnior em
defesa dos recorrentes.
Decisão: Após o voto do relator rejeitando a preliminar de decadência da ação,
pediu vista o Des. Walter Waltenberg, os demais juízes e Des.ª Zelite Andrade
Carneiro aguardam.
Processo Administrativo n. 2648-83.2010.6.22.0000 – Classe 26
Procedência: Porto Velho – Rondônia
Relatora: Des.ª Zelite Andrade Carneiro
Interessado: Juízo da 24ª Zona Eleitoral de Porto Velho/RO
Decisão: Aprovada, à unanimidade, a indicação do 3º Juizado Especial Cível
da Comarca de Porto Velho, tendo por titular o Juiz Oudvanil de Marins, para
responder pela jurisdição da 24ª Zona Eleitoral, pelo período compreendido
entre 1º/11/2011 e 31/10/2013.
Processo Administrativo n. 218-27.2011.6.22.0000 – Classe 26
Procedência: Porto Velho – Rondônia
Relatora: Des.ª Zelite Andrade Carneiro
Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia - TRE/RO
Decisão: A Corte aprovou, à unanimidade, minuta de resolução que estabelece
procedimentos para a requisição extraordinária de servidores, define regras
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para a participação do pessoal do quadro permanente da Secretaria do
Tribunal, servidores cedidos e requisitados nas atividades relacionadas com a
revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos e dá outras
providências.
Antes do encerramento da sessão, o Senhor Juiz João Adalberto Castro Alves,
Diretor da Escola Judiciária Eleitoral, convidou a Corte para a cerimônia de
encerramento do “I Concurso de Frases da EJE”, com o tema “As melhores
frases relacionadas à Educação Política”, a ser realizada no dia 04/11/2011,
sexta-feira, às 16h, neste Tribunal. Na oportunidade, agradeceu todo apoio
recebido da Presidência, e destacou o empenho e a alegria das crianças e,
principalmente, dos professores que participaram do certame. No cômputo
geral, acorreram ao convite cerca de vinte e cinco escolas, tanto da rede
pública quanto da rede privada, sendo que as escolas públicas tiveram mais
frases contempladas. Registrou, ao final, que o Diretor da Escola Judiciária do
Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Juiz Marcelo Bassetto, confirmou sua
presença no evento.
Na sequência, o Desembargador Walter Waltenberg, Corregedor Regional
Eleitoral em exercício, parabenizou o Juiz João Adalberto Castro Alves por
mais um trabalho coroado de êxito. Asseverou o quanto o Diretor da EJE foi
feliz na escolha do tema, com o objetivo de formar cidadãos conscientes das
suas responsabilidades. Registrou, também, sua satisfação em pertencer,
ainda que ocasionalmente, ao ramo da Justiça Federal mais célere do País. A
Justiça Eleitoral é um exemplo para os demais ramos do Poder Judiciário e o
Juiz João Adalberto é um exemplo fulgurante dessa nova Justiça. Por fim,
felicitou-o, mais uma vez, pelo manifesto interesse na formação dos
adolescentes da nossa Capital.
Retomando a palavra, a Senhora Presidente acrescentou que o IV Concurso
de redação promovido pelo Programa Eleitor do Futuro foi concluído, também,
com muito sucesso, e que a solenidade de premiação será agendada em
breve. Destacou que a crescente participação dos jovens chega a ser
comovente e nos faz concluir que precisamos fazer com que esses projetos de
promoção da cidadania cresçam muito mais. Afirmou que a deixa muito feliz a
participação efetiva da Justiça Eleitoral, através dos seus servidores,
dedicadíssimos, trabalhando espontaneamente aos sábados, domingos, ou
feriado, mesmo sem a percepção de hora extra, para a execução desses
objetivos. Concluindo, corroborando a manifestação do Desembargador Walter
Waltenberg, declarou que é imensamente gratificante participar, ainda que
temporariamente, de uma Justiça Especializada tão diligente, tão dedicada, e
tão leal às coisas públicas como o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.
A Corte aprovou, à unanimidade, o calendário das sessões ordinárias do Pleno
para o mês de novembro de 2011.
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Nada mais havendo a ser julgado, foi lida e aprovada esta ata e encerrada a
sessão às dezessete horas e vinte minutos. E, para constar, eu, Elizeth Afonso
de Mesquita, lavrei a presente ata, que vai assinada pela Senhora
Desembargadora Presidente deste Tribunal.
Porto Velho, 25 de outubro de 2011.
Des.ª Zelite Andrade Carneiro
Presidente

Certidão de Publicação
Certifico a publicação desta ata no Diário de Justiça Eletrônico n. 205
de 04/11/2011, pág. 02/03.
Eu,
, Francisca de Oliveira Andrade – Seção de
Acórdãos e Resoluções, lavrei a presente certidão.
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