
 

ATA DA 01ª SESSÃO ADMINISTRATIVA POR VÍDEOCONFERÊNCIA – 20.05.2020 
 
Sessão Administrativa realizada por videoconferência através de plataforma virtual (ZOOM) 
tendo contado com a presença dos Auditores Delmiro Dantas Campos Neto – Presidente, Thales 
Etelvan Cabral Oliveira – Vice-Presidente, Felipe Tadeu Moreira Lima do Rêgo Barros, Jório 
Valença Cavalcanti Filho, Berillo de Souza Albuquerque Junior, Fábio Rodrigo de Paiva 
Henriques, Carlos Gil Rodrigues e Rodrigo Ferreira Santos– Procurador-Geral. A sessão contou 
com a presença virtual de Auditores com assento nas Comissões Disciplinares: Gilmara Leal de 
Arruda, Manuela Cruz de Lucena, Clécia Carlos Soares, Alexandre Dimitri Moreira de 
Medeiros, Francisco Eugênio Galindo Leite. 
 

Após a declaração de abertura da sessão administrativa e dos esclarecimentos inaugurais à 

respeito do formato da reunião, a pauta foi enfrentada, alvo de discussões e ao final aprovada 

nos termos abaixo: 

 

I – À unanimidade de votos o Pleno do TJD/PE manifestou aquiescência com as resoluções 

promulgadas pelo STJD em 2020; 

 

Na primeira quinzena do mês de junho de 2020 serão expedidos os ofícios para as entidades 

responsáveis pelas indicações da composição do Pleno do TJD/PE. 

 

III – À unanimidade de votos restou reconhecido o necessário aperfeiçoamento do regimento 
interno, inclusive no que toca à sua adequação à nova estrutura do TJD/PE e aos efeitos das 
recentes resoluções do STJD, tudo, respeitando prévios debates, desta feita, buscando 
objetividade para enfrentamento da matéria até o dia 14.07.2020; 
 
Ficou estipulado o dia 31.05.2020 como sendo último prazo para que todas as comissões 
disciplinares e procuradores possam contribuir com a pauta. 
 
IIII – À unanimidade de votos restou assente a realização de julgamentos dos processos do 

TJD/PE através de plataformas de videoconferências, devendo a Presidência emitir ato 

disciplinador que permita o mais amplo acesso do público e de todo e qualquer interessado, bem 

como a proteção da ampla defesa e do contraditório, sem prejuízo de que essa pauta seja alvo 

de recepção no novo regimento interno. 

 
Publique-se. 
 

 
Delmiro Dantas Campos Neto 

Presidente do TJD/PE. 

 
Secretário do TJD/PE  


