
 A Justiça estadual conta agora com uma nova aliada para acompanhamento 
e execução das ações voltadas a um modelo de gestão em prol da melhoria do serviço 
judicial. É a Secretaria Especial de Planejamento e Gestão, que tem como principais 
funções o gerenciamento de projetos, a otimização organizacional e a disponibilização 
de informações para tomadas de decisões estratégicas.

TJCE encaminha projeto de 
lei à Assembleia Legislativa 
para alterar carga horária dos 
servidores

Perfis dos novos 
secretários e assessores 
do Tribunal de Justiça 
do Ceará

Grupo de Auxílio do Fórum 
Clóvis Beviláqua organiza 
mutirões de conciliação para 
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Secretaria Especial de Planejamento ganha  
estrutura para acompanhar novo modelo de gestão
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Novos desembargadores tomam posse

No início da gestão do 
desembargador José 
Arísio Lopes da Costa, 

presidente do Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE), sete desembargadores 
já foram empossados. Em uma única 
sessão, ocorrida no dia 18 de fevereiro, 
seis magistrados assumiram os cargos: 
Francisco José Martins Câmara, 
Váldsen da Silva Alves Pereira, 
Francisco Darival Beserra Primo, 
Francisco Bezerra Cavalcante, 
Inácio de Alencar Cortez Neto e 
Washington Luís Bezerra de Araújo.
 No dia 10 de março, em vaga 
destinada à Ordem dos Advogados 
do Brasil – seccional Ceará (OAB/
CE), pelo quinto constitucional, 
tomou posse o desembargador 
Carlos Alberto Mendes Forte. 
 O mais novo integrante 
da 2ª Instância da Justiça cearense 
será o procurador Teodoro Silva 

Santos. Ele ingressará no Tribunal 
por meio do quinto constitucional, 
representando o Ministério Público. 
A posse ocorrerá no dia 29 de abril.
 O aumento do número de 
desembargadores faz parte do Projeto 
de Reestruturação e Modernização 
do Poder Judiciário estadual, 
viabilizado pela lei nº 14.407/2009. 
A lei criou mais 16 vagas, elevando 
o número de assentos no Tribunal 

Pleno de 27 para 43.
 Na sessão de 28 de abril, 
foram eleitos os juízes  Carlos 
Rodrigues Feitosa  e Maria Iraneide 
Moura Silva, pelos critérios de 
antiguidade e merecimento, 
respectivamente. As vagas são 
decorrentes das aposentadorias 
dos desembargadores Celso 
Albuquerque Macêdo e Maria Estela 
Aragão Brilhante.

Com o objetivo de 
estabelecer relação 
ainda mais próxima 

entre o Judiciário e o Legislativo, 
desembargadores e deputados 
tiveram encontro na Assembleia 
Legislativa do Estado.
 O presidente do Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE), 
desembargador José Arísio Lopes 
da Costa, foi acompanhado pela 
corregedora geral da Justiça, 
desembargadora Edite Bringel 
Olinda Alencar, e mais 24 
desembargadores.
 No evento, realizado no 
dia 23 de março deste ano, foi 
discutida pauta de comum interesse. 
O presidente do Tribunal disse 

que a modernização das atividades 
da Justiça, como a virtualização 
processual, necessita da parceria 
com o Poder Legislativo. “Nossas 
metas, nossa atividade fim não é 
outra senão servir ao destinatário 

final, que é a sociedade”, destacou.
 O presidente da Assembleia, 
deputado Roberto Cláudio, garantiu 
que a aproximação entre os dois 
Poderes “respalda os interesses da 
sociedade cearense”.

Desembargadores e deputados têm 
encontro na Assembleia Legislativa

Seis desembargadores tomaram posse na mesma solenidade

No encontro foi discutida pauta de comum interesse

HARMONIA

TRIBUNAL PLENO
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O Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) 
encaminhou à 

Assembleia Legislativa do Ceará 
(AL) projeto de lei que altera a carga 
horária dos servidores do Poder 
Judiciário estadual. A medida visa 
dar cumprimento à Resolução nº 
88/2009 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).
 Por meio da referida 
resolução, o CNJ determinou aos 
Tribunais de Justiça a implantação 
da jornada de trabalho de 8 horas 
diárias, facultando o expediente de 

7 horas ininterruptas. Em virtude 
disso, o TJCE enviou a mensagem 
nº 4/2011 ao Poder Legislativo 
propondo a ampliação da atual 
carga horária de 30 para 40 horas 
semanais. A matéria tramita na AL 
desde o último dia 19 de abril.
 A mensagem, acompanhada 
de projeto, propõe a alteração da 
Lei nº 14.786/2010, que dispõe 
sobre o Plano de Cargos, Carreiras 
e Remuneração (PCCR) dos 
Servidores do Quadro III – do 
Judiciário cearense. Segundo o 
projeto, os servidores terão a 

remuneração majorada em um terço 
com a nova jornada, podendo levar 
esse aumento para a aposentadoria.  
 O texto também destaca que 
as despesas decorrentes da mudança 
ficarão por conta das dotações 
consignadas no orçamento do Poder 
Judiciário, em conformidade com os 
limites da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF).
 A proposta de alteração 
do horário foi submetida ao Pleno 
do TJCE que, por unanimidade de 
votos decidiu, no dia 14 de abril, 
enviar a mensagem à Assembleia.

Encaminhado à AL projeto que altera carga
 horária dos servidores do Judiciário estadual

Envio da mensagem foi aprovada durente sessão do Pleno  

JORNADA DE TRABALHO

Vice-presidente tem novas atribuições 
CELERIDADE

O presidente do Tribunal 
de Justiça do Ceará 
(TJCE), desembargador 

José Arísio Lopes da Costa, delegou 
novas atribuições ao vice-presidente 
da instituição, cargo ocupado pelo 
desembargador Luiz Gerardo 
de Pontes Brígido. O objetivo 
é imprimir maior celeridade à 
tramitação processual. 
 Segundo a Portaria nº 
358/2011, que disciplinou as novas 
competências, caberá também ao vice-

presidente proceder a distribuição 
dos processos ao Tribunal Pleno, às 
Câmaras Isoladas e Reunidas, bem 
como ao Conselho da Magistratura. 
Também terá a atribuição de 
“mandar cumprir as decisões e 
acórdãos dos Tribunais Superiores” 
e “compartir com o presidente o 
juízo de admissibilidade dos recursos 
especiais, extraordinários e ordinários 
constitucionais”.
 Além disso, competirá 
“proferir despachos ordinários em 

eventuais agravos interpostos em 
recursos especiais e extraordinários 
cujos juízos de admissibilidade 
hajam sido proferidos pela Vice-
Presidência, procedendo ao seu 
respectivo encaminhamento aos 
Tribunais Superiores” e “baixar 
portarias, ordens de serviço e 
propor resoluções acerca da 
matéria delegada”, entre outras. A 
referida portaria foi publicada no 
último dia 31 de março, no Diário 
da Justiça Eletrônico.
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A Secretaria Especial de 
Planejamento e Gestão 
(Seplag) do Tribunal de 

Justiça do Ceará (TJCE) tem como 
principais funções o gerenciamento 
de projetos, a otimização organiza-
cional e a disponibilização de infor-
mações para tomadas de decisões 
estratégicas do Judiciário estadual. 
O órgão, que sucede a Assessoria de 
Planejamento, é diretamente vincu-
lado à Presidência do TJCE.
 Em síntese, a unidade, criada 
pela lei nº 14.816, de 14 de dezembro 
de 2010, implementa atividades rela-
cionadas à gestão do planejamento. 
O principal objetivo é assegurar que 
as ações desenvolvidas pela Justiça 
cearense estejam compatíveis com a 
missão, visão e valores institucionais 
e em consonância com o modelo de 
gestão adotado.

 Segundo a titular da Se-
plag, Ana Katarina Fonteles Soares, 
para  operacionalizar as atividades 
foram criados três departamentos 
com atribuições específicas, como 
o acompanhamento do Plano Es-
tratégico, de estudos e propostas de 
otimização organizacional, coleta de 
dados e a mensuração de indicado-
res. “As competências da Secretaria 
ratificam sua posição estratégica en-
quanto unidade de assessoramen-
to”, ressalta Katarina Soares.

DEPARTAMENTO DE
ESTRATÉGIA E

PROJETOS – DEPRO
 Trabalha na elaboração do 
Planejamento Estratégico junto às 
unidades judiciárias e administrati-
vas; acompanha a execução dos pro-
jetos, das metas e dos indicadores do 

Plano Estratégico; e realiza estudos 
sobre a inclusão de novos projetos 
no Plano, visando ao alinhamento 
estratégico, bem como à adequação 
daquele ao orçamento do TJCE.
 Além disso, gerencia as me-
tas estipuladas pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), por meio do 
apoio às unidades na execução dos 
devidos planos de ação, e identifica e 
dissemina as boas práticas de gestão 
internas e externas, seguidas do de-
vido reconhecimento institucional.

DEPARTAMENTO DE
OTIMIZAÇÃO ORGANIZA-

CIONAL – DEORG
 Em resumo, o Departa-
mento cuida do levantamento de 
dados e informações do interesse da 
Seplag para subsidiar a tomada de 
decisões relativas à otimização orga-

Secretaria Especial de Planejamento do 
TJCE desempenha função estratégica

Seplag possui três departamentos com funções específi cas

GESTÃO
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nizacional do TJCE, viabilizando a 
prestação de consultoria interna nas 
demandas relativas à gestão de pro-
cessos de trabalho e disseminando a 
cultura de melhoria contínua.

DEPARTAMENTO DE
INFORMAÇÕES

GERENCIAIS – DINGER
 Coleta dados e mensura 
indicadores definidos no Plano Es-

tratégico, para subsidiar o acompa-
nhamento do alcance dos objetivos; 
disponibiliza ao CNJ as informações 
referentes às metas nacionais estipu-
ladas pelo Conselho; desenvolve e 
gerencia o “Eficiência.jus”, sistema 
de medição de eficiência que servirá 
para tomada de decisões relaciona-
das à promoção dos magistrados, 
bem como à melhoria da eficiên-
cia das unidades do Judiciário cea-

rense; e coleta e analisa dados que 
compõem o relatório “Justiça em 
Números”, do CNJ, para posterior 
encaminhamento ao referido órgão.
 Além disso, o Dinger atua-
liza o Portal da Transparência, canal 
em que são publicadas informações 
referentes à gestão orçamentária e fi-
nanceira, aos recursos humanos e às 
remunerações atinentes ao Tribunal 
de Justiça do Ceará.

METAS

Judiciário cearense se mobiliza
para cumprir metas do CNJ

O Poder Judiciário do Ce-
ará está mobilizado para 
cumprir as metas do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
O gerenciamento está a cargo da Se-
cretaria Especial de Planejamento e 
Gestão (Seplag).
 O acompanhamento das 
metas foi atribuído ao Departamen-
to de Estratégia e Projetos, dirigido 
por Diana Santos. Ela afirma que 
parte das metas para 2011 deve ser 
cumprida até o fim deste semestre.
Com relação às de 2010, o Tri-
bunal de Justiça do Ceará (TJCE) 
trabalha no sentido de concluir as 
recomendações do CNJ que obje-
tivam imprimir maior agilidade aos 
serviços judiciais.

                          2011
 Já foi cumprida a Meta 2, 
que é a adoção de sistema de regis-
tro audiovisual de audiências em pelo 
menos uma unidade judiciária de 1º 
Grau. O serviço está funcionando na 
Vara de Execução Penal da Comarca 
de Fortaleza.
 O TJCE criou unidade de 
gerenciamento de projetos (Meta 1), 
sendo que a metodologia de acom-
panhamento dos projetos estratégi-
cos está sendo desenvolvida. 
 No concernente à Meta 3, 

“julgar quantidade igual a de pro-
cessos de conhecimento distribuí-
dos em 2011 e parcela de estoque, 
com acompanhamento mensal”, o 
Poder Judiciário do Ceará está pro-
gramando mutirões de conciliação 
para reduzir o quantidade de pro-
cessos em tramitação. 
 Além disso, o Tribunal de 
Justiça avança para o cumprimento 
da Meta 4, que consiste em imple-
mentar ao menos um programa de 
esclarecimento ao público sobre as 
funções, atividades e órgãos do Po-
der Judiciário em escolas ou outros 
espaços públicos. O Fórum da Co-
marca de Fortaleza já recebe visitas 
de estudantes, mas os encontros de-
vem ocorrer também no TJCE. 
 Também está em processo 
de edição uma cartilha sobre o fun-
cionamento da Justiça. Palestras nas 
escolas para apresentar e difundir o 
papel do Judiciário também devem 
ser realizadas. 

  2010
 A Justiça estadual reduziu o 
consumo per capta em 19,16% no 
ano passado, cumprindo com suces-
so a Meta 6, que consiste em dimi-
nuir, pelo menos, 2% do consumo 
por pessoa (magistrados, servidores, 
terceirizados e estagiários) com ener-

gia, telefone, papel, água e combustí-
vel, tendo 2009 como referência.
 O TJCE cumpriu também a 
Meta 9 (ampliar para 2 Mbps a ve-
locidade dos links entre o Tribunal e 
100% das unidades judiciárias insta-
ladas na Capital e, no mínimo, 20% 
das unidades do interior), levando 
em conta as informações do CNJ, 
de que os links com garantia de de-
sempenho mínimo da velocidade de 
512 kbps são considerados equiva-
lentes aos de 2 Mbps para apuração 
do cumprimento da referida meta. 
 O Tribunal de Justiça do 
Ceará cumpriu 70% da Meta 1 (julgar 
quantidade igual à de processos de 
conhecimento distribuídos em 2010 
e parcela do estoque, com acompa-
nhamento mensal), albergando os 
julgamentos de 1ª e 2ª Instâncias. O 
índice sobe para 152%, quando ana-
lisada, em separado, a quantidade de 
julgados realizados pelo TJCE.
 A Meta 7 (disponibilizar, 
mensalmente, na internet a produti-
vidade dos magistrados) é cumprida, 
pois são divulgadas a produtividade 
de juízes e desembargadores no por-
tal do Tribunal 
(www.tjce.jus.br).
 Outras ações e projetos es-
tão em andamento para aprimorar a 
prestação jurisdicional.
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Tribunal de Justiça do Ceará
conta com novo secretariado

Graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com especialização 
em Direito de Propriedade e em Teoria Geral do Direito. É professor aposentado da 
referida instituição de ensino, tendo exercido ainda os seguintes cargos: Procurador 
Geral do Estado, Procurador Geral da UFC e coordenador do Mestrado em Direito da 
UFC. Publicou trabalhos na Revista de Direito Eleitoral e na Revista da Procuradoria 
Geral do Ceará, entre outras. 

Pedro Henrique Genova de Castro -  Secretário Geral

Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (Unifor) - 
2011. Especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade Integrada do Ceará 
(FIC) - 2007. Graduada em Direito pela Faculdade Farias Brito (FFB) - 2006. 
Secretária da 1ª Câmara Cível (fevereiro/2007 - janeiro/2009). Assessora Jurídica 
de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (fevereiro/2009 - 
fevereiro/2011).

Juliana Cardoso Lima – Assessora Especial da Presidência

Logrou aprovação no ano de 1991 em concurso de provas e título para o cargo de 
Procurador do Estado do Ceará. Em 1993, ingressou na magistratura estadual. Foi titular 
do 12º Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza e atuou como membro da 2ª Turma 
Recursal Prof. Dolor Barreira e Juiz Coordenador dos Juizados Especiais de Fortaleza no 
biênio 2009/2011. É Juiz de Direito Titular da 19ª Vara Cível de Fortaleza e especialista em 
Direito Constitucional pela Escola Superior da Magistratura do Ceará. Exerceu também o 
cargo de Juiz Diretor do Fórum Clóvis Beviláqua. 

José Ricardo Vidal Patrocínio - Juiz Auxiliar da Presidência

Formada em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e em Pedagogia pela Universidade 
Estadual Vale do Acaraú (UVA). Possui pós-graduação em Processo Civil pela Faculdade 
Integrada do Ceará (FIC). Exerceu atividades na 22ª Vara Cível e na 1ª Vara de Falências 
e Concordatas do Fórum Clóvis Beviláqua. Atuou no TJCE como oficiala de Gabinete do 
desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes e diretora do Departamento Judiciário 
Cível e do Departamento Penal, além de ter sido chefe do setor de Distribuição.  

Francisca Cleidinir Rego Magalhães Martins - Secretária Judiciária

Possui Graduação em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Especialização 
em Direito Constitucional pela Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec), 
Especialização em Direito Processual Civil pela Faculdade Farias Brito (FFB) e Mestrado 
em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Servidora do Tribunal 
Regional Eleitoral do Ceará à disposição da Justiça estadual. Atuou no TJCE como 
Assessora Jurídica de Desembargador e como Assessora Jurídica da Vice-Presidência.

Katarina Soares - Secretária Especial de Planejamento e Gestão

Conheça o perfil dos novos secretários e assessores do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE)
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Engenheira civil graduada pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Possui graduação 
em Direito pela Faculdade Farias Brito (FFB). É especialista em Direito Processual pela 
Faculdade 7 de Setembro (FA7). Atuou em empresas da área da construção civil, sendo 
responsável por elaborar orçamentos, propostas e documentos para licitações. Chefiou 
equipe de infraestrutura da Secretaria Executiva Regional III, da Prefeitura de Fortaleza e a 
Coordenadoria de Controle Urbano da Prefeitura de Maracanaú. 

Jordete de Oliveira Gomes – Secretária de Administração

Graduado em Informática pela Unifor e pós-graduado em Engenharia de Software, pela 
mesma instituição. Atuou no extinto Banco do Estado do Ceará (BEC), na Secretaria 
da Educação Básica do Estado e na Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). 
Desempenhou ainda funções na Synapsis Brasil, empresa que presta serviços e consultoria 
na área de TI, além do Instituto Curitiba de Informática (ICI).

Dilthey Pontes Forte - Secretário de Tecnologia da Informação

Graduado pela Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da UFC e pós-graduado 
pela Escola Brasileira de Administração Pública–EBAP da Fundação Getúlio Vargas, do Rio 
de Janeiro. É mestre em Negócios Internacionais pela Unifor, além de possuir especialização 
em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e em Administração Financeira pela 
Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Foi técnico 
do Banco Central do Brasil, diretor do Banco do Estado do Piauí S.A., presidente da Cagece 
e secretário de Finanças do TJCE no período de agosto/2007 a janeiro/2009.

Newton Rodrigues Sousa - Secretário de Finanças  

Engenheira química formada pela UFC. Possui especialização em Administração da 
Qualidade pela mesma instituição de ensino e em Engenharia Têxtil pelo Centro de 
Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (CETIQT/SENAI), do Rio de Janeiro. 
Desempenhou atividades na Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (Nutec) 
e na Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico do Estado (Funcap). 
Atuou ainda na secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará, na secretaria da Cultura do 
Estado, entre outras. 

Lúcia Carvalho Cidrão - Assessora Institucional

Possui formação em Ciências Contábeis e em Direito pela Unifor. É Especialista em 
Administração Financeira pela UVA e em Direito Constitucional pela Esmec. Atuou no 
Ministério da Agricultura, no Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e na Cagece, onde exerceu 
as funções de gerente financeira e gerente da Auditoria Interna. No TJCE, vinha exercendo, 
desde 2007, o cargo de auditor de Controle Interno.

Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. Especialista 
em Administração de Recursos Humanos pela Universidade Federal do Ceará. Participante 
do Programa de Gestão Avançada – APG Amana Key. Diretora de Recursos Humanos da 
Secretaria de Recursos Humanos e de Gestão do FERMOJU. Ministrou disciplinas nas áreas 
de Contabilidade e Gestão Pública em cursos sequenciais, de graduação e pós-graduação 
promovidos pela UVA, pela UNIPACE e pela Faculdade Christus. Desempenhou atividades de 
direção, coordenação e gerenciamento da área administrativa financeira e de recursos humanos . 

Maria José de Oliveira Fernandes - Auditora-chefe de Controle Interno

Adriana Islaia Carneiro Leal - Secretária de Recursos Humanos e Gestão do Fermoju
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Des. José Arísio Lopes da Costa - Presidente
Des. Luiz Gerardo de Pontes Brígido - Vice-Presidente
Desa. Edite Bringel Olinda Alencar - Corregedora Geral 
da Justiça
Des. Ernani Barreira Porto
Des. Francisco Haroldo Rodrigues de Albuquerque
Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha
Des. Rômulo Moreira de Deus
Des. João Byron de Figueirêdo Frota
Des. Ademar Mendes Bezerra
Desa. Maria Iracema Martins do Vale
Des. José Mário Dos Martins Coelho
Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes
Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes
Des. Lincoln Tavares Dantas
Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva
Des. Francisco Sales Neto
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. Manoel Cefas Fonteles Tomaz
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 Luis Bezerra de Araújo
Des. Carlos Alberto Mendes Forte
Des.  Teodoro Silva Santos
Dr. Luiz Evaldo Gonçalves Leite - Juiz convocado para substituir o 

Des. Francisco Haroldo Rodrigues de Albuquerque

 José Krentel Ferreira Filho - Diretor do Fórum Clóvis Beviláqua
   
Pedro Henrique Genova de Castro - Secretário Geral
Juliana Cardoso Lima - Assessora Especial da Presidência
Ana Katarina Fonteles Soares - Secretária Especial de 
Planejamento e Gestão
Jordete de Oliveira Franco Gomes - Secretária de Administração
Dilthey Pontes Forte - Secretário de Tecnologia da Informação
Francisca Cleidinir Rego Magalhães Martins - Secretária Judiciária
Newton Rodrigues Sousa - Secretário de Finanças
Adriana Islaia Carneiro Leal - Secretária de Recursos Humanos
José Ricardo Vidal Patrocínio - Juiz Auxiliar da Presidência
Lúcia Carvalho Cidrão - Assessora Institucional
Maria José de Oliveira Fernandes - Auditora-chefe de Controle 
Interno
Márcia de Farias Mendes Araújo - Consultora Jurídica
Dalva Regina Luna Queiroz - Chefe da Assessoria de Comunicação
Alessandra Bezerra Aragão - Chefe da Assessoria de Cerimonial
Augusto Nirlando Monteiro Vieira Major PM - Assistente Militar
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Tribunal Pleno

Juíza Ana Cristina Esmeraldo coordena o Grupo de Auxílio

Dois mutirões de conciliação 
estão programados para 
ocorrer no Fórum Clóvis 

Beviláqua ainda no primeiro semestre 
de 2011. O primeiro deles, intitulado 
“Somando esforços, multiplicando 
soluções”,  vai contemplar processos 
em tramitação nas Varas Cíveis, 
envolvendo o Bradesco e o Unibanco.
 Entre 23 de maio e 3 de junho, 
o mutirão buscará  acordos em ações 
revisionais, de busca e apreensão e 
reparação de danos.
 O segundo mutirão, marcado 
para junho, envolverá ações de 

interdição provenientes das Varas de 
Família. Para agilizar a solução dos 
litígios, foi fi rmada parceria entre a 
Diretoria do Fórum e a Secretaria de 
Saúde do Estado. Com isso, a perícia 
dos interditandos acontecerá na 
própria audiência.
 Os eventos são promovidos 
pelo Grupo de Auxílio para Redução 
do Congestionamento de Processos 
Judiciais da Comarca de Fortaleza, 
composto por 17 magistrados, 17 
assessores e 28 servidores, sob a 
coordenação da juíza Ana Cristina de 
Pontes Lima Esmeraldo.

Diretor do Fórum incentiva 
cultura de conciliação

Grupo de Auxílio planeja 
mutirões  para maio e junho

Quando assumiu o cargo de 
diretor do Fórum Clóvis 
Beviláqua, no dia 8 de 

fevereiro deste ano, o juiz José Krentel 
Ferreira Filho se comprometeu a reforçar 
a cultura da conciliação, como forma 
pacífi ca e ágil de solucionar confl itos 
judiciais.
 “Deve haver efetiva união 
dos juízes para conseguirmos alcançar 
nosso objetivo, que é a melhor qualidade 
de trabalho e a melhor prestação 
jurisdicional”, afi rmou.
 O magistrado ressaltou 
a importância de parcerias com o 
Ministério Público, Defensoria Pública, 
Procuradorias do Estado e do Município, 
Ordem dos Advogados do Brasil, com os 
Poderes Executivo e Legislativo e com 
entidades do terceiro setor.

Juiz José Krentel defende a união para 

melhorar a prestação jurisdicional

PARCERIAS

ACORDOS
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