PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATA DA 60ª. SESSÃO, EM 29 DE AGOSTO DE 2019
SESSÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dezessete
horas e trinta minutos, reuniu-se o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal, sob a presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eleitoral Carmelita Brasil, presentes os Excelentíssimos Senhores: o
Desembargador Eleitoral Waldir Leôncio Júnior, Vice-Presidente e Corregedor
Regional Eleitoral, o Desembargador Eleitoral Daniel Paes Ribeiro, o
Desembargador Eleitoral Flávio Britto, o Desembargador Eleitoral Jackson
Domenico, o Desembargador Eleitoral Héctor Valverde Santanna, a
Desembargadora Eleitoral Diva Lucy de Pereira Faria e o Excelentíssimo
Senhor Procurador Regional Eleitoral José Jairo Gomes. Aberta a sessão, foi
lida e aprovada a ata da sessão anterior.
JULGAMENTOS
Processo: 0601969-70.2018.6.07.0000
Classe Judicial: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador: Relatoria Desembargador HÉCTOR VALVERDE SANTANNA
Requerente: GABRIELA SOARES DE FREITAS
Advogada: MICHELLE PRADO GONCALVES
Terceiros: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DF
Vencedor: Relatoria Desembargador HÉCTOR VALVERDE SANTANNA
Decisão: Aprovar as contas nos termos do voto do eminente Relator. Decisão
unânime.
Processo: 0602652-10.2018.6.07.0000
Classe Judicial: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador: Relatoria Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Requerente: MARCIA HELENA CORREA RIBEIRO
Advogado: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES e outros
Terceiros: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DF
Vencedor: Relatoria Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Decisão: Aprovar as contas nos termos do voto da eminente Relatora. Decisão
unânime.
Concluídos os julgamentos a Senhora Presidente, Desembargadora
Carmelita Brasil, homenageou o eminente Desembargador Eleitoral
Domenico por tratar-se da última participação de Sua Excelência nas
de julgamento deste Tribunal, em face do término do seu biênio como
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substituto da classe de jurista. A Senhora Presidente lembrou que, além dos
trabalhos regulares, o Desembargador Eleitoral Jackson Domenico atuou como
juiz auxiliar durante o período eleitoral de 2018, prestando um trabalho
admirável e reconhecido por todos, além de lançar a obra “Decisões Eleitorais”,
que hoje chega a todos os Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil, a qual vem
recebendo elogios dos presidentes de diversos Regionais. A Senhora
Presidente destacou que, além de sua competência e inteligência, o eminente
Desembargador é uma pessoa de trato muito afável e, ao final, agradeceu a
colaboração prestada por Sua Excelência à Justiça Eleitoral, desejando muitas
felicidades nessa nova etapa de sua vida. Em seguida o Senhor Procurador
Regional Eleitoral José Jairo Gomes pediu a palavra para se aliar às
colocações feitas pela Senhora Presidente, a fim de deixar registrado, em seu
nome e em nome do Ministério Público, a honra e satisfação em atuar perante
esta Corte integrada pelo eminente Desembargador Jackson Domenico. O
eminente Procurador Regional, citando Aristóteles segundo o qual
“o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz”,
afirmou que esta é a imagem que tem do eminente Desembargador Domenico,
alegando que Sua Excelência sempre pensa e reflete com cautela o que diz,
demonstrando o seu labor de pensar e o seu cuidado ao fazer afirmações e
ponderações. O Doutor José Jairo finalizou deixando seu abraço e desejando
os melhores sucessos ao eminente Desembargador. Da Tribuna, o Doutor
Rodrigo Queiroga pediu a palavra para saudar o Desembargador Jackson
Domenico pela sua passagem por este Tribunal, onde deixou seu exemplo
como uma pessoa ilibada e de caráter exemplar, lembrando que Sua
Excelência sempre recebeu com educação todos os advogados, contribuindo
para a prestação jurisdicional. No mesmo sentido, o Desembargador Eleitoral
Flávio Britto fez uso da palavra para saudar o Desembargador Jackson
Domenico, lembrando que ambos foram nomeados no mesmo dia para compor
este Tribunal e lhe desejando muito sucesso nas novas trincheiras que Deus o
colocar. O Desembargador Eleitoral Jackson Domenico, por sua vez, se disse
emocionado e agradeceu as homenagens recebidas .
Sua
Excelência
agradeceu a Deus pela oportunidade da vida e por poder contribuir doando a
vida, a inteligência e os dons por Ele recebidos, para servir à Corte, à
democracia e aos jurisdicionados. O eminente Desembargador afirmou que
essa passagem foi muito marcante e lhe aprimorou muito, desafiando todos
àqueles que querem se aprimorar, e estão imbuídos de genuínas ideais, a se
disponibilizarem a estar em uma Corte. Sua Excelência agradeceu, na pessoa
da Senhora Presidente e do eminente Corregedor, à administração do Tribunal
pelo apoio e oportunidade de praticar a democracia com a genuína e total
independência. O Desembargador Jackson Domenico agradeceu à Senhora
Presidente afirmando que Sua Excelência sempre foi muito acolhedora, lhe
socorrendo em seus dilemas e indagações. O eminente Desembargador
agradeceu também a sua indicação pelo então Presidente da República, na
pessoa do então Ministro Ronaldo Fonseca. Em seguida, Sua Excelência
agradeceu a presença de sua irmã, neste ato representando sua família, de
seus amigos, na pessoa do Professor Luiz Guerra, aos eminentes Pares, na
pessoa da Desembargadora Eleitoral Diva Lucy e à assessoria, em nome do
servidor Leonardo Souza. Ao final, Sua Excelência convidou a todos para um
Culto de Ação de Graça a ser realizado no dia 04 de setembro, às 08hs, no
Plenário 02 o Anexo 02 da Câmara dos Deputados.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. E, para constar, eu, FÁBIO
MOREIRA LIMA ________________________, Secretário, lavrei a presente
ata que vai assinada pela Senhora Presidente deste Tribunal.
Brasília, 2 de setembro de 2019.

Desembargadora Eleitoral CARMELITA BRASIL
Presidente

