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semana nacional da conciliação

Presidente do TJCE promove 
encontros com juízes nas Comarcas de 
Limoeiro do Norte e Juazeiro do Norte

Corregedoria Geral movimenta, em 
cinco dias, 2.372 processos durante 
mutirão na Comarca de Várzea Alegre

Juízes Mário Parente Teófilo Neto e 
Maria Edna Martins tomam posse 
no cargo de desembargador 
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 O Ceará promoveu 16.639 audiências durante a Semana Nacional da Conciliação de 2013. 
Desse total, 6.858 resultaram em acordo, obtendo 41,22% de êxito. A coordenadora do evento no 
Estado, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, agradeceu o empenho de magistrados,  
servidores,  voluntários, membros do Ministério Público e Defensoria Pública durante a força-tarefa.
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Juízes Mário Parente e Edna Martins
 tomam posse como desembargadores

O Pleno do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) empossou, 
no dia 14 de novembro, os 

juízes Mário Parente Teófilo Neto 
e Maria Edna Martins no cargo de 
desembargador. Familiares, amigos 
e autoridades dos Três Poderes 
participaram da solenidade, presidida 
pelo chefe do Judiciário cearense, 
desembargador Luiz Gerardo de Pontes 
Brígido.
 Os novos membros da 
Justiça de 2º Grau foram eleitos no 
dia 1º de novembro. Mário Parente foi 
escolhido pelo critério de merecimento 
para ocupar a vaga decorrente da 
aposentadoria do desembargador 
João Byron de Figueiredo Frota. Por 
antiguidade, Maria Edna Martins 
foi eleita para a vaga deixada pelo 
desembargador Manoel Cefas Fonteles 
Tomaz. Com a posse dos dois, o Pleno 
do Tribunal volta a funcionar com 43 
desembargadores. 
 Representando o Pleno, o 
desembargador Washington Luis 
Bezerra de Araújo deu as boas-vindas 
aos novos integrantes. O magistrado 
enalteceu as qualidades e falou sobre 
as trajetória de Mário Parente e Edna 
Martins, desejando que eles tragam “a 
fortaleza de seus bons propósitos para o 
engrandecimento desta Casa da Justiça.” 
Também orientou os empossados a 

colocar em primeiro plano os interesses da 
instituição a que pertencem, afastando os 
próprios desejos e vontades. 
 O discurso de agradecimento foi 
proferido por Mário Parente. Ele destacou 
a alegria de assumir o cargo e afirmou ter 
esperança em um Judiciário “mais forte, 
atuante, comprometido com os legítimos 
interesses da sociedade, garantidor dos 
reais valores que devem nortear o bom 
convívio social, a verdadeira paz entre os 
homens”. 
 Edna Martins falou da emoção 
dessa nova etapa da carreira. Disse que o 
momento é de renovação do juramento 
feito ao ingressar na magistratura. 
“Procurarei sempre as melhores soluções 
para os conflitos, esperando assim 
contribuir para o prestígio deste Tribunal 
e para um bom serviço à comunidade”.

PERFIS
 Mário Parente Teófilo Neto 
nasceu em Fortaleza. Foi nomeado juiz 
substituto em 1992, assumindo no 
mesmo ano a titularidade da Vara Única 
de Ubajara. Em 1993, tornou-se juiz 
Zonal de Crateús. Por merecimento, 
obteve promoção em 1994, para titular do 
5º do Juizado Especial Cível e Criminal 
(JECC) de Fortaleza. Em 1997, assumiu 
o 10º JECC.
 Maria Edna Martins é natural 
de Fortaleza e ingressou na magistratura 
em 1984, como juíza substituta da Vara 
Única de Guaraciaba do Norte. Em 
1990, foi promovida para a Comarca 
de Redenção. Atuou também nas 
comarcas do Crato e de Maranguape. Por 
merecimento, obteve promoção para a 6ª 
Vara de Família, em 1994.

Com a posse dos dois magistrado, o Pleno do Tribunal volta a funcionar com 43 desembargadores 

O discurso de agradecimento foi proferido por Mário Parente
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Presidência do TJCE anuncia concurso e 
medidas de segurança para comarcas 

Concurso para magistrados e 
servidores em 2014 e o projeto 
de reforço na segurança das 

comarcas do Interior estão entre as 
melhorias  anunciadas pelo presidente 
do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE), desembargador Luiz Gerardo 
de Pontes Brígido, durante encontros 
com juízes. Em novembro, nos dias 
4 e 11, as reuniões ocorreram em 
Limoeiro do Norte (a 194 km de 
Fortaleza) e Juazeiro do Norte (a 535 
km de Fortaleza), respectivamente.
 O objetivo da série de visitas, 
que iniciou em outubro na Comarca 
de Crateús, distante 354 km da 
Capital, é apresentar os projetos 
realizados no primeiro ano da gestão, 
além de dialogar com os juízes. Há seis 
anos um presidente do TJCE não se 
deslocava ao Interior para fazer esse 
tipo de trabalho. No próximo ano,  
estão programados encontros em 
Sobral, na região Norte do Estado, e 
na Capital.  
 As reuniões também 
contaram com a presença de 
secretários e assessores, que mostravam 
o que está sendo feito pelo Tribunal, 
e anotavam as demandas dos 
magistrados. Segundo o presidente, 
as reivindicações foram encaminhadas 
aos setores responsáveis, a fim de 

que sejam tomadas as providências 
necessárias.

LIMOEIRO DO NORTE
 Em Limoeiro do Norte, 
o principal problema debatido foi 
a segurança. Na ocasião, o chefe 
do Judiciário estadual entregou 
os detectores portáteis de metais e 
também anunciou a instalação dos 
portais de segurança nos fóruns e a 
implantação do sistema de câmeras 
de segurança com monitoramento na 
Capital. Uma das propostas discutidas 
foi a possibilidade de se ampliar 
o efetivo da Polícia Militar para a 
segurança nos fóruns do Interior. 
 Na ocasião, o presidente 
também recebeu servidores da região. 

Eles agradeceram a aprovação da 
mensagem de lei que trata sobre 
isonomia salarial entre servidores da 
Capital e do Interior. A mensagem foi 
entregue ao presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado, deputado José 
Albuquerque, no dia 6 de novembro 
deste ano. O texto substitui a 
mensagem anterior (nº 07/2012) e vai 
beneficiar mais de 1.300 funcionários 
da Justiça cearense.
 
JUAZEIRO DO NORTE
 Durante o terceiro encontro 
da série, em Juazeiro do Norte, os 
magistrados mostraram-se preocupados 
com a carência de juízes na região. 
O desembargador Gerardo Brígido 
explicou que dois  concursos estão em 
andamento. A publicação do edital com 
238 vagas para servidores está prevista 
para fevereiro de 2014. Durante sessão 
do Órgão Especial, do último dia 28 
de novembro, ficou decidido que o 
certame será organizado pelo Centro de 
Seleção e de Promoção de Eventos da 
Universidade de Brasília (Cespe/UnB). 
 Quanto ao concurso de Juiz 
Substituto, o edital está programado 
para publicação em março do próximo 
ano. Atualmente 93 cargos  estão 
vagos. A organizadora responsável será 
a Fundação Carlos Chagas (FCC). O 
edital do último concurso foi publicado 
em novembro de 2011. Concorreram 
5.018 candidatos, mas somente 38 
foram aprovados.

O presidente do TJCE apresentou projetos realizados no primeiro ano de gestão

As demandas dos juízes foram encaminhadas aos setores responsáveis
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Advogados e partes firmam acordo em audiênciaJuíza Joziana Cavalcante preside sessão conciliatória no 24º JECC

O Judiciário cearense 
promoveu, durante a Semana 
Nacional da Conciliação (2 

a 6 de dezembro), 16.639 audiências, 
que resultaram em 6.858 acordos, 
alcançando percentual de 41,22% 
de êxito.  A mobilização contou com 
a participação das Varas Cíveis e de 
Família do Fórum Clóvis Beviláqua, 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
de Fortaleza, Turmas Recursais e 
Comarcas do Interior do Estado.
 O presidente do Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE), 
desembargador Luiz Gerardo de 
Pontes Brígido, o vice-presidente, 
desembargador Francisco Lincoln 
Araújo e Silva, o corregedor geral da 
Justiça, desembagador Francisco Sales 
Neto, e a coordenadora do evento 
em âmbito estadual, desembargadora 
Maria Nailde Pinheiro Nogueira, 
agradeceram o empenho de todos os 
participantes da força-tarefa.

 A coordenadora ressaltou, 
durante a solenidade de encerramento 
da Semana, que os números são 
resultado do esforço coletivo de 
magistrados, gestores e servidores do 
Poder Judiciário, dos conciliadores 
voluntários e de membros da advocacia, 
do Ministério Público e da Defensoria 
Pública estaduais.
 Segundo a magistrada, o 
comparecimento dos jurisdicionados 
também foi fundamental para o 
sucesso da iniciativa. “As partes – 
pessoas físicas e jurídicas – entenderam 
o verdadeiro propósito da Semana da 
Conciliação e não abriram mão de 
apresentar propostas, fazendo com que 
alcançássemos expressivo número de 
acordos”, afirmou. 

AVALIAÇÕES
 De acordo com os magistrados 
que participaram da Semana Nacional 
da Conciliação, o evento, já na oitava 

edição, tem ajudado a consolidar a 
cultura do diálogo e a conscientizar as 
partes sobre os benefícios do acordo. 
 Para o coordenador do Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos (Nupemec) 
do TJCE, juiz Carlos Henrique Garcia 
de Oliveira, a conciliação faz parte do 
cotidiano de trabalho do Judiciário. 
“Os juízes e servidores estão integrados 
com essa nova concepção de fazer 
Justiça, em que há o compromisso das 
partes com o que foi acordado”, disse.
 A coordenadora do Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania do Fórum, Natália Almino 
Gondim, considera que a conciliação 
é a melhor forma de efetivamente 
pacificar os conflitos. “O juiz julga 
baseado nas provas dos autos, mas são 
as partes que detêm o conhecimento 
da causa em todos os seus aspectos 
e, portanto, podem encontrar uma 
resolução consensual”, observa.

Audiências também ocorreram no TJCEDesembargadora acompanha audiências de conciliação Fórum

Semana Nacional da Conciliação mobiliza Judiciário 
cearense e promove mais de 6 mil acordos
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Desa. Nailde Pinheiro agradece o empenho de magistrados, servidores e voluntários 

Presidente do TJCE, desembargador Luiz Gerarrdo de Pontes Brígido durante a abertra do evento

 A juíza Ângela Sobreira, 
respondendo pela 2ª Vara de Família, 
considera que a Semana da Conciliação 
tem se revelado muito proveitosa. Para 
ela, “a conciliação efetivamente se 
afigura como o mais eficaz instrumento 
de pacificação dos conflitos apresentados 
à Justiça e que, mais rapidamente, 
consegue oferecer aos jurisdicionados o 
sentimento de paz”.
 Para a juíza titular da 25ª 
Vara Cível, Lira Ramos de Oliveira, 
a contribuição mais importante do 
evento é a possibilidade de abrir um 
canal de diálogo entre as partes. “Com 
a conciliação, as partes podem resolver 
seus conflitos sem precisar de uma 
decisão judicial, podem se entender 
mediante o diálogo e a compreensão”, 
afirmou.

ACORDOS
 Um dos casos solucionados 
durante a Semana da Conciliação foi o 
do aposentado J.A.I.N. Ele compareceu 
à 12ª Vara de Família, no segundo dia do 
evento, e firmou acordo quanto ao valor 
da pensão alimentícia a ser paga ao filho. 
Para ele, essa foi a forma mais rápida 
de resolver o litígio. “Concordei com o 
valor e pagar a pensão para sair daqui já 
com tudo resolvido”, destacou.

VOLUNTÁRIOS
 Magistrados e operadores 
do Direito aposentados atuaram 
como voluntários, durante a 
Semana Nacional de Conciliação, 
no Nupemec, no âmbito da Justiça 
de 2º grau. 
 O desembargador aposentado 
Pedro Regnoberto Duarte atua como 
conciliador voluntário. Para ele, o 
esforço em promover as conciliações 
tem surtido efeito. “Além de reduzir 
o número de ações,  estabelece a paz 
entre as partes”, afirmou. 
  O Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos do Fórum 

Clóvis Beviláqua, também contou 
com a colaboração de voluntários, 
que auxiliaram as partes a chegarem 
a uma solução consensual. 
 A advogada Gabriela 
Ribeiro Capistrano costuma 
participar dos diversos mutirões 
promovidos pelo Centro e, durante 
a Semana Nacional, viu uma 
oportunidade de realizar mais um 
ato social. “Percebemos que, após 
as audiências, as partes já saem 
mais dispostas a dialogar e, assim, 
encontrarem uma solução pacífica 
para seus problemas”, disse. 
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A construção do Fórum de Assaré teve  início no dia 21 de outubro 

Varas de Execução Penal iniciam projeto de 
ressocialização no Instituto Stênio Gomes

Tribunal de Justiça do Ceará inicia obras 
de novos fóruns no Interior do Estado

O  Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE) iniciou, nos meses de 
outubro e novembro deste ano, 

a construção de três novos fóruns no 
Interior. Os prédios deverão ficar prontos 
em 2014 e seguem  padrões de segurança 
determinados pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

CRATEÚS
 O novo Fórum da Comarca de 
Crateús, distante 354 km de Fortaleza, 
abrigará três varas e um Juizado Especial 
Cível e Criminal. Terá área construída 
de 1.366,18 m², em um terreno de 
4.696,95 m². As obras foram iniciadas 
em 25 de novembro. Haverá ainda um 
anexo de 285 m², que funcionará como 
arquivo, depósito de bens apreendidos e 
estacionamento. 

ASSARÉ
 O imóvel terá uma vara em uma 

área construída de 770,89 m², em  terreno 
de 3.037,52 m². A construção teve início 
em 21 de outubro e está orçada R$ 2,1 
milhões. 

BOA VIAGEM
 O novo prédio da Comarca, 
distante 222 km de Fortaleza, abrigará duas 

varas e terá área construída de 938,44 m², 
em terreno de 2.516,92 m², possibilitando 
espaço físico suficiente para instalação de 
todos os setores necessários ao conforto e 
à funcionalidade. Terá estacionamento 
coberto de 96,54 m². A obra, iniciada 
em 18 de novembro, é orçada em R$ 
2.613.410,05.

OProjeto “Arthur Bispo do 
Rosário – um olhar além 
do consciente”  tem o 

objetivo de acompanhar a situação 
processual e promover reinserção 
familiar e social dos internos do 
Instituto Psiquiátrico Governador 
Stênio Gomes (IPGSG), em 
Itaitinga. A iniciativa é das Varas de 
Execução Penal do Fórum Clóvis 
Beviláqua.
 Iniciado em 27 de 
novembro, e uma continuidade 
da Ação Concentrada Justiça 
no Cárcere, que leva prestação 
jurisdicional a unidades prisionais 
de Fortaleza e da Região 
Metropolitana. Conta com o apoio 
da Secretaria de Justiça e Cidadania 
do Ceará (Sejus), do Ministério 
Público do Ceará, Defensoria 
Pública estadual e da Comissão de 

Direito Penitenciário da Ordem 
dos Advogados do Brasil – Secção 
Ceará (OAB-CE). 
 O nome do projeto e uma 
homenagem a Arthur Bispo do 

Rosário, interno durante mais de 50 
anos da Colônia Juliano Moreira, 
no Rio de Janeiro. Ali produziu 
obras artísticas de repercussão 
internacional.

Projeto busca promover a reinserção de detentos na sociedade 
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Grupo de Auxílio para cumprimento da Meta 18 
do CNJ examina 1.637 processos em quatro meses 

Tribunal de Justiça do Ceará promove 
ato ecumênico em celebração ao Natal  

S     ervidores do Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) participaram, no dia 
12 de dezembro de ato ecumênico 

em comemoração ao Natal. 
 A cerimônia contou com 
a presença do padre Eugênio Pacelli 
Correia Aguiar, da Paróquia Cristo Rei, 
do presbítero Jéferson Santos, da Igreja 
Evangélica entre as Nações, e do jornalista 
Nonato Albuquerque, representando a 
comunidade espírita. 
 “A gente não pode deixar que 
essa vida corrida nos impeça de descobrir 
o verdadeiro sentido do Natal, de carinho, 
solidariedade e compaixão ao próximo”, 
disse o padre Eugênio. O presbítero 
destacou a importância da oração e da 
leitura da Bíblia. “Estamos muito focados 
nas questões do dia a dia e esquecemos da 
Palavra de Deus. Contudo, sem ela não 
existe felicidade plena”. 

 Para o jornalista Nonato 
Albuquerque, o Natal é o momento de 
refletir sobre a forma como podemos 
melhorar. “Nessa época temos a 
oportunidade de procurar corrigir nossos 
defeitos e nos aproximarmos dos bons 
sentimentos”.

APRESENTAÇÕES
 O evento contou também com 
as apresentações dos corais Joias de Cristo 
(composto por crianças do bairro Bom 
Jardim) e do Poder Judiciário (formado 
por servidores). Teve ainda a participação 
de músicos do Conservatório de Música 
Alberto Nepomuceno.

G rupo de Auxílio, instituído 
pelo Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) para agilizar 

o cumprimento da Meta 18, do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
examinou 1.637 ações de improbidade 
administrativa e de crimes contra a 
administração pública, de julho a 
novembro deste ano. O trabalho foi 
realizado em 66 comarcas, incluindo 
Fortaleza. 
 Os magistrados proferiram 624 
despachos, 81 decisões (recebimentos 
de petição inicial/denúncia e diligências) 
e 338 sentenças. Outros 594 processos 
foram excluídos por não pertencerem à 
Meta 18.  O objetivo, até o fim deste ano, 
é identificar, monitorar e/ou julgar essas 
ações, distribuídas até 31 de dezembro de 
2011. 
 O grupo é supervisionado pelo 
gestor da Meta no Judiciário cearense, 
desembargador Inácio de Alencar 

Cortez Neto. Nove juízes, sem prejuízos 
das funções, atuam em duas equipes. 
Na Capital e Região Metropolitana, 
trabalham os magistrados Joriza 
Magalhães Pinheiro, Roberto Viana 
Diniz, Daniela Lima da Rocha e Ana 
Cleyde Viana de Sousa. 
 A equipe do Interior é formada 
pelos juízes Luciano Nunes Maia Freire, 

Henrique Lacerda de Vasconcelos, Daniel 
Carvalho Carneiro, Edison Ponte Bandeira 
de Melo e Francisco Marcello Alves 
Nobre. Os servidores Lya Vasconcelos 
Lima Gomes, Geraldo Fernandes Santos, 
Bruno de Albuquerque Barreto, Jacira 
Maria Augusto Moreira Pavão Santana, 
Anna Marta Schimmelpfeng de Moura e 
Gilberto Silva Viana auxiliam os serviços.

A equipe atua em Fortaleza, Região Metropolitana e Interior do Estado 

Coral do Poder Judiciário participa da cerimônia
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Des. Luiz Gerardo de Pontes Brígido - Presidente
Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva - Vice-presidente
Des. Francisco Sales Neto - Corregedor - geral da Justiça
Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha
Des. Rômulo Moreira de Deus
Desa. Maria Iracema Martins do Vale
Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes
Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes
Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Des. Francisco Pedrosa Teixeira
Desa.Vera Lúcia Correia Lima
Des. Francisco Auricélio Pontes
Des. Francisco Suenon Bastos Mota
Des. Clécio Aguiar de Magalhães
Des. Francisco Barbosa Filho
Des. Paulo Camelo Timbó
Des. Emanuel Leite Albuquerque
Desa. Sérgia Maria Mendonça Miranda
Des. Jucid Peixoto do Amaral
Des. Paulo Francisco Banhos Ponte
Desa. Francisca Adelineide Viana
Des. Durval Aires Filho
Des. Francisco Gladyson Pontes
Des. Francisco José Martins Câmara
Des. Váldsen da Silva Alves Pereira
Des. Francisco Darival Beserra Primo
Des. Francisco Bezerra Cavalcante
Des. Inácio de Alencar Cortez Neto
Des. Washington Luís Bezerra de Araújo
Des. Carlos Alberto Mendes Forte
Des.  Teodoro Silva Santos
Des. Carlos Rodrigues Feitosa
Desa. Maria Iraneide Moura Silva
Des. Francisco Gomes de Moura
Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite
Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes
Desa. Maria Gladys Lima Vieira
Desa. Lisete de Sousa Gadelha
Des. Raimundo Nonato Silva Santos
Des. Paulo Airton Albuquerque Filho
Desa. Maria Edna Martins 
Des. Mário Parente Teófilo Neto
Chrystianne dos Santos Sobral - Secretária Geral

Des. Luiz Gerardo de Pontes Brígido
Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha
Des. Rômulo Moreira de Deus
Desa. Maria Iracema Martins do Vale
Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes
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Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva
Des. Francisco Sales Neto
Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo
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Des. Washington Luís Bezerra de Araújo
Desa. Maria Iraneide Moura Silva 
Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite
Des. Francisco Gladyson Pontes
Chrystianne dos Santos Sobral - Secretária Geral

Juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues - Diretor do Fórum Clóvis Beviláqua

Juiz Antonio Carlos Pinheiro Klein - Juiz Coordenador da Esmec
Juiz Emílio de Medeiros Viana - Juiz Auxiliar da Presidência
Juíza Mírian Porto Mota Randal Pompeu - Juíza Auxiliar da Presidência
Juiz Francisco Eduardo Fontenele Batista - Juiz Auxiliar da Presidência
Luís Eduardo de Menezes Lima  - Assessor Especial da Presidência
Antônio Inimá Fernandes Lima - Secretário Judiciário
Diana Santos Pontes - Secretária Especial de Planejamento e Gestão
José Almeida Santos Junior - Secretário de Administração
Vládia Santos Teixeira - Secretária de Gestão de Pessoas
José Joaquim Neto Cisne - Secretário de Finanças
Francisco Moacir da Silva Medeiros Júnior  - Sec. de Tecnologia da Informação
José Wilton Bessa Macêdo Sá - Secretário-executivo do Fórum Clóvis Beviláqua
Márcia Morais Ximenes Mendes - Assessora Institucional
Antônia Tatiana Ribeiro Araújo - Auditora-chefe de Controle Interno
Luís Lima Verde Sobrinho - Consultor Jurídico
Dalva Regina Luna Queiroz - Chefe da Assessoria de Comunicação
Sílvio de Paiva Ribeiro - Chefe da Assessoria de Cerimonial
Ten Cel PM José Herlínio Dutra - Assistente Militar
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Corregedoria promove mutirão na Comarca de 
Várzea Alegre e movimenta 2.372 processos

Corregedoria realiza 24 inspeções e correições

A Corregedoria Geral da Justiça 
do Ceará promoveu mutirão na 
Comarca de Várzea Alegre, distante 

446 km de Fortaleza, no mês de novembro. 
A força-tarefa movimentou, em cinco dias, 
2.372 processos. O objetivo foi diminuir o 
acervo processual da Vara Única da Comarca.
  Ao todo, foram proferidos 1.795 
despachos e 577 sentenças. A iniciativa 
contou com a participação de dez juízes e foi 
conduzida pelo corregedor geral da Justiça, 
desembargador Francisco Sales Neto.
  Participaram das atividades os 
magistrados Renato Esmeraldo Paes (Missão 
Velha), Danila Cláudia Le Sueur Ramaldes 
(Mauriti), João Pimentel Brito (Ipaumirim), 
Izabela Mendonça Alexandre de Freitas 
(Jucás), Douglas José da Silva (Milagres), 
Larissa Braga Costa de Oliveira (Cariús), 
Ronald Neves Pereira (Porteiras), Renato 
Belo Vianna Velloso (1ª Vara Criminal do 

Crato), Luiz Sávio de Azevedo Bringel (3ª 
Vara Cível de Juazeiro do Norte) e Juraci de 
Sousa Santos Júnior (Jardim)

VOTO DE LOUVOR
  O Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE) aprovou 
votos de louvor ao corregedor geral e 
aos juízes que participaram do Mutirão. 
  O voto foi proposto pelo 
presidente da Corte, desembargador 
Luiz Gerardo de Pontes Brígido, em 
sessão do dia 28 de novembro. O chefe 
da Corte de Justiça enalteceu o trabalho 
realizado. “O corregedor e a equipe 
que trabalharam estão de parabéns. 
Eles estão se desdobrando em virtude 
da carência de magistrados”. A pedido 
do desembargador Sales Neto, o elogio 
deverá constar na ficha funcional de 
cada juiz que fez parte da equipe.

N  os meses de novembro e 
dezembro, a Corregedoria 
Geral da Justiça promoveu 24 

inspeções e correições. Destas, 15 foram 
judiciais e nove extrajudiciais. A supervisão 
ficou a cargo do corregedor geral, 
desembargador Francisco Sales Neto.
 Em novembro, o trabalho foi 
realizado nas Comarcas de Irauçuba, 
Itapajé, Pentecoste, General Sampaio, 
Umirim, Caridade, Paracuru, Paraipaba, 
Horizonte, São Gonçalo do Amarante, 
Barreira e  Acarape, além das Vinculadas 
de Tejuçuoca, Apuiarés e Paramoti.
 De 10 a 13 de dezembro, 
foi inspecionado o Cartório do 1º 

Ofício de Distribuição de Protestos e 
Títulos da Comarca de Fortaleza. As 
inspeções judiciais tiveram à frente os 
juízes corregedores João Everardo Matos 
Biermann, Neuter Marques Dantas Neto, 
Marcelo Roseno de Oliveira e Joaquim 
Vieira Cavalcante Neto. As extrajudiciais 
foram feitas pelos auditores Márcia Aurélia 
Viana Paiva e Sóstenes Francisco de Farias. 
 A medida objetiva, entre 
outros, fiscalizar o trabalho de juízes 
e servidores, o andamento dos 
processos, a infraestrutura dos Fóruns 
e o cumprimento de determinações da 
Corregedoria. Também visa fiscalizar 
atos dos cartórios e registros nos livros.

                                                                                                               Ao todo, foram proferidos 1.795 despachos e 577 sentenças


