TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

ATA DA 1ª. SESSÃO, EM 24 DE JUNHO DE 2014.
SESSÃO SOLENE DE POSSE
Presidência do Senhor Desembargador Moreira Chagas. Presentes o Senhor
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa e os Senhores Juízes José Jorge
Ribeiro da Luz, Adolfo Theodoro Naujorks Neto e Herculano Martins Nacif;
Procuradora Regional Eleitoral, Gisele Dias de Oliveira Bleggi Cunha;
Secretária, Áurea Cristina Saldanha Oliveira. Às dezesseis horas e vinte e dois
minutos foi aberta a sessão.
Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente comunicou ser esta Sessão Solene
instalada especialmente com a finalidade de dar posse ao Doutor Delson
Fernando Barcellos Xavier como membro efetivo da Corte Regional Eleitoral de
Rondônia, para o biênio 2014/2016, que assume a vaga na categoria de jurista.
Em seguida, passou a palavra ao Juiz José Jorge Ribeiro da Luz para a leitura
do curriculum vitae do empossando, no qual se apresentou uma síntese dos
seus principais trabalhos. Feita a leitura, o Doutor Delson Fernando Barcellos
Xavier foi convidado a prestar o juramento de estilo pertinente à posse. Na
sequência, o mestre de cerimônia procedeu à leitura do Termo de Posse,
sendo o referido termo assinado pelo novo magistrado. Logo após, o Senhor
Presidente declarou-o empossado como membro efetivo do Tribunal Regional
Eleitoral de Rondônia, para o biênio 2014/2016. O Desembargador Roosevelt
Queiroz Costa, em nome da Corte, saudou o ilustre juiz Delson. O eminente
desembargador em síntese destacou a satisfação em ser incumbido dessa
função, porquanto se tratar de um colega de cátedra; ambos são professores
na UNIR. Ressaltou que grandes juristas representantes da OAB já passaram
por este plenário e que colaboraram com as decisões deste Regional e que
seguramente o juiz Delson exercerá de forma brilhante a judicatura, assim
como atua na condição de professor e Chefe do Departamento do Curso de
Direito na Universidade Federal de Rondônia. Lembrou Ruy Barbosa ao
mencionar que “na missão do advogado também se desenvolve uma espécie
de magistratura; as duas se entrelaçam, diversas nas funções, mas idênticas
no objeto e na resultante, ou seja, a justiça. Com o advogado, justiça militante,
justiça imperante com o magistrado”. Finalizou parabenizando o Dr. Delson ao
afirmar que este alcançara dignamente a mais eminente e dignificante das
profissões que um homem pode obter nesse mundo: a missão de juiz. Concluiu
dizendo que o novel magistrado deverá dignificar e honrar a Justiça Eleitoral,
onde juntos “combaterão o bom combate.” Em seguida, manifestou-se o
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advogado Dr. Demétrio Laino Justo em nome da OAB – RO e do IDERO –
Instituto de Direito Eleitoral de Rondônia, que ratificou as palavras proferidas
pelo desembargador Roosvelt Queiroz Costa, ao tempo em que também
enalteceu a rotatividade na composição dos Tribunais Regionais Eleitorais.
Igualmente elogiou as ações de cidadania adotadas pela Justiça Eleitoral.
Destacou a participação de vários membros do IDERO na composição desta
Corte, tanto como representantes da OAB-RO, quanto como membros do
Ministério Público Eleitoral. Por fim, disse que o IDERO se congratula com o
mais novo membro desta Corte, o Dr. Delson Fernando Barcellos Xavier.
Ressaltou que a experiência acadêmica e a militância na advocacia será
enriquecida com o novo desafio, e como representante da classe dos juristas
ele certamente orgulhará e honrará os causídicos. Tendo o Senhor Presidente
facultado - lhe a palavra, o Juiz Delson Fernando Barcellos Xavier Iniciou seu
discurso dizendo haver momentos na vida em que as palavras simplesmente
faltam, a emoção simplesmente explode. Atribuia a emoção do momento à
confiança depositada pelos seus pares advogados e membros do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia; ao apoio e estímulo dos colegas
professores, alunos e dos amigos. Agradeceu de modo especial à família por
tê-la sempre parceira, causa de fortalecimento quando forças quiseram faltar.
Mencionou o poeta Khalil Gilbran para quem “a simplicidade é o último grau de
sabedoria.” Disse ser este o seu objetivo: “ser um homem simples, com ecos e
lembranças daquele nascido em São João de Meriti, no Estado do Rio de
Janeiro, mas cunhado como cidadão rondoniense no coração e no
compromisso de promover a justiça e o desenvolvimento nesse Estado, um
apaixonado por Rondônia”. Ressaltou que agora, como membro desta Corte,
pôde voltar ao passado e perceber a importância em olhar para a sociedade,
ouvindo e buscando a construção da democracia: das ágoras a urna, grande é
o caminho Assim reconhece a importância e responsabilidade em integrar este
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Para ele este Tribunal exerce verdadeiro
papel de vanguarda, tendo o olhar atento às normas já insculpidas pelo
legislador, mas também com sensibilidade para traduzir e regular a convivência
social por meio do exercício da justiça eleitoral. Finalizou sua manifestação
desculpando-se pela emoção intensa que a seu sentir fazia com que as
palavras escapassem. Agradeceu a todos comprometendo - se a contribuir,
diante dos desafios inerentes ao cargo, para o fortalecimento da democracia e
o respeito ao Estado de Direito, a maior herança legada às sociedades
modernas. O senhor Presidente também saudou o novo magistrado, a quem
externou votos de boas vindas, desejando a ele êxito na nova missão e
concluiu sua manifestação dizendo está certo de que o juiz Delson irá
engrandecer esta Corte com seriedade, sensatez e a isenção que caracterizam
os grandes magistrados. Para finalizar, o Senhor Presidente agradeceu a
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presença de todos deu por encerrada a sessão solene às dezesseis horas e
cinqüenta 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, 24 de junho de 2014.

Des. Moreira Chagas
Presidente
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