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Posse
desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido 
assume o judiciário cearense prometendo foco no 
jurisdicionado e gestão participativa: "A Justiça 

pertence à comunidade"

Desembargador Francisco Sales Neto 
assume a Corregedoria-geral da Justiça          

Juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues é 
o novo diretor do Fórum Clóvis Beviláqua 
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Tribunal empossa desembargador Luiz Gerardo 
Brígido na Presidência do Judiciário cearense

O 
Pleno do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) empossou, 
na tarde do dia 28 de janeiro, 

o desembargador Luiz Gerardo de 
Pontes Brígido no cargo de presidente 
do Judiciário estadual. Na mesma 
solenidade, os desembargadores 
Francisco Lincoln Araújo e Silva e 
Francisco Sales Neto assumiram, 
respectivamente, a Vice-presidência 
da Corte e a Corregedoria-geral da 
Justiça.
 O desembargador Gerardo 
Brígido destacou que o acesso à 
Presidência não incute soberba, mas 
vibrante orgulho. Ainda no discurso, 
garantiu que a gestão 2013/2015 
terá como foco as pessoas. “A Justiça 
pertence à comunidade e, a este 
título, somos os mandatários dos 
jurisdicionados e não proprietários do 
poder”.
 O magistrado também 
ressaltou que o cidadão é a razão 
de ser da Justiça e tem direito a 
serviços céleres e eficientes. Disse 
que manterá canal de comunicação 
da administração com o público 
externo, magistrados e servidores, 
“sempre aberto e pautado na 

cordialidade e respeito mútuo”.
 Com relação ao Fórum 
Clóvis Beviláqua, o desembargador 
prometeu concluir as obras em 
andamento e dar seguimento ao 
processo de digitalização dentro de 
parâmetros técnicos, entre outros 
pontos. Sobre as comarcas do Interior, 
assegurou construir novos fóruns e 
promover reuniões regionais. 
 A solenidade, conduzida 
pelo então presidente do TJCE, 
desembargador José Arísio Lopes 
da Costa, contou com a presença 
do governador Cid Gomes e de 
outras autoridades, além de amigos e 
familiares dos novos dirigentes.
 José Arísio Lopes falou sobre 
emoção e gratidão. De acordo com 
ele, foi uma honra presidir o TJCE, 
coroação dos 41 anos de magistratura. 
O desembargador ressaltou que 
da Justiça do Ceará extraiu os 
conhecimentos e ensinamentos que o 
acompanham até hoje.
 Sobre o trabalho à frente 
do Judiciário, disse acreditar que o 
cumpriu com destemor o papel que 
lhe foi reservado como presidente da 
Corte. "Sem dúvida, foi um período 

de intenso trabalho que exigiu muita 
dedicação e desprendimento”.
 O magistrado citou as 
melhorias conseguidas nos últimos 
dois anos, como a criação do Órgão 
Especial, instalação de 35 unidades 
judiciárias, restruturação do Setor de 
Precatórios, cumprimento de metas 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), nova jornada de trabalho 
dos servidores, aperfeiçoamento 
do processo eletrônico, concurso 
para juiz substituto e produção de 
programa de TV, entre outras ações.
 O sentimento de gratidão 
foi direcionado aos magistrados, 
secretários, assessores e demais servidores 
do Judiciário cearense. “Os êxitos, 
se os obtive, credito àqueles que me 
emprestaram apoio, companheirismo 
e incondicional devoção ao serviço 
público da Justiça em nosso Estado”.
 Também destacou a harmonia 
com o Executivo, Legislativo, 
Ministério Público, Defensoria 
Pública e Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB).
 Sobre a mudança no comando 
do TJCE, disse que a democracia 
exige alternância no poder e que o 

Desembargador Luiz Gerardo Brígido durante discurso de posse
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desembargador Gerardo Brígido “traz 
no sangue o DNA de homem probo, 
determinado e conhecedor do papel 
do magistrado na atualidade”.
 Além disso, destacou as 
qualidade dos desembargadores 
Francisco Lincoln Araújo e Francisco 
Sales Neto.

AUTORIDADES
 Compareceram à solenidade 
o juiz José Krentel Ferreira Filho 
(então diretor do Fórum Clóvis 
Beviláqua), Napoleão Nunes 
Maia Filho (ministro do Superior 

Tribunal de Justiça - STJ), Ricardo 
Machado (procurador-geral de 
Justiça do Ceará), Andréa Coelho 
(defensora pública geral do Estado), 
desembargadora Maria Roseli Alencar 
(presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho da 7ª Região), Mauro 
Benevides (deputado federal), general 
Gomes de Matos (comandante da 
10ª Região Militar), juiz Ricardo 
Barreto (presidente da Associação 
Cearense de Magistrados - ACM), 
conselheiro Waldomiro Távora 
(presidente do Tribunal de Contas do 
Estado - TCE), conselheiro Francisco 

Aguiar (presidente do Tribunal de 
Contas dos Municípios - TCM), 
José Sarto (deputado estadual), José 
Leite Jucá (procurador-geral do 
Município, representando o prefeito 
de Fortaleza, Roberto Cláudio), 
Adauto Bezerra (ex-governador do 
Ceará), vereador Walter Cavalcante 
(presidente da Câmara Municipal), 
Humberto Bezerra e Valdetário 
Monteiro (presidente da OAB - 
Secção do Ceará). Também presentes 
parlamentares, além de magistrados, 
secretários, assessores e servidores da 
Justiça do Ceará.

Corregedor-geral da Justiça assina termo de posseVice-presidente faz juramento 

Presidente assina termo de posse durante solenidade
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Gestão do desembargador Luiz Gerardo Brígido: 
foco nos cidadãos e integrantes do Judiciário

O 
novo presidente do Tribunal 

de Justiça do Ceará (TJCE),  
desembargador Luiz Gerardo 

de Pontes Brígido, afirmou que os 
cidadãos, magistrados e servidores do 

Poder Judiciário serão o foco da sua 
administração, no biênio 2013/2015. A 
declaração foi feita durante discurso de 
posse, no Palácio da Justiça, Cambeba.
 O desembargador destacou 
que o cidadão vem em primeiro lugar. 
“É ele, como contribuinte, que paga 
os nossos salários e tem direito a uma 
Justiça célere e eficiente; tem direito 
a ser bem atendido e com conforto”. 
Depois, magistrados e servidores, 
que “necessitam de total apoio para 
que possam desempenhar as suas 
atribuições”. 
 Gerado Brígido ressaltou 
o que representa assumir o cargo de 
presidente do Tribunal. “Imensa a 
emoção. Sinto-me, porém, sereno 
e sem tempero algum de vaidade 
pela assunção. Estou consciente da 
gravíssima responsabilidade que me 
é transferida e dela não me há receio. 
Devo este estado de espírito ao fato de 
que a recebo das mãos honradas do 
desembargador José Arísio Lopes da 
Costa”.
 O novo presidente elogiou o 
trabalho realizado por seu antecessor. 

“Um biênio é muito pouco, mas 
Vossa Excelência avançou demais. 
Chegou a superar os próprios limites. 
Fez muito, e silenciosamente. Se mais 
não realizou, deixou a antes pedregosa 
estrada pavimentada para facilitar o 
meu transitar”.

TRANSIÇÃO
 Gerardo Brígido disse 
que, durante a fase de transição, o 
desembargador José Arísio manteve sua 
“marca de homem digno e magistrado 
correto. Não trancou portas, não 
escondeu chaves de gaveta. Informou-
me de tudo. Fez-me apto a traçar as 
novas diretivas”. Sobre a equipe que 
o auxiliará, ele lembrou a necessidade 
de se escolher profissionais capacitados 
para atuar no Judiciário. “Asseguro-
lhes que a escolha desses novos 
integrantes guiou-se essencialmente 
pelo critério técnico-profissional e da 
probidade, considerados requisitos 
fundamentais. A equipe que se 
engajará na missão foi escolhida 
criteriosamente, em verdadeira caçada 
as homens e mulheres competentes”.

GESTÃO COMPARTILHADA
 Gerardo Brígido também 
ressaltou que fará uma administração 
participativa. “Não administrarei 

trancado no gabinete, quero a 
colaboração de todos, da nossa 
unidade de sentimentos, valores e 
devoção à causa funcional, haveremos 
de construir e de entregar”.
 O desembargador explicou 
que os magistrados serão ouvidos e, na 
medida das possibilidades materiais, 
atendidos nas demandas que 
visem aprimorar o serviço judicial. 
“Serão tratados como parceiros e 
compartilharão responsabilidade e 
loas pelos êxitos acaso obtidos”.
 A Associação Cearense de 
Magistrados (ACM), a Ordem dos 
Advogados do Brasil - seccional 
Ceará (OAB-CE), a Procuradoria 
Geral de Justiça, a Defensoria Pública 
Geral do Estado e as entidades 
que representam os servidores do 
Judiciário também foram convidadas 
a trabalhar em conjunto pelo bem do 
jurisdicionado.
 Ao final, Gerardo Brígido 
agradeceu aos desembargadores e 
familiares, especialmente à filha 
Lara. “Conselheira e referencial 
afetivo do meu viver. De espírito, de 
personalidade e de caráter superior. 
Menina bondosa e mais ajuizada do 
que eu, não exagero quando ao orar 
agradeço ao Criador Supremo pela 
sua existência”.

Presidente disse que os magistrados serão parceiros e compartilharão responsabilidades
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O 
desembargador Francisco 
Sales Neto assumiu, no dia 
29 de janeiro, a Corregedoria 

-geral da Justiça do Ceará (CGJ). 
A solenidade foi conduzida pelo 
presidente do Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE), desembargador Luiz 
Gerardo de Pontes Brígido.
 O desembargador Francisco 
Sales Neto foi eleito corregedor para 
o biênio 2013/2015. No discurso de 
posse, ele destacou as mudanças que 
as Corregedorias Gerais sofreram após 
a criação do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e disse que, “apesar dos 
avanços, a cidadania continua à espera 
de uma resposta do Judiciário, por 
uma prestação jurisdicional mais célere 
e eficiente. Novos desafios devem ser 
enfrentados para obtenção total do 
seu objetivo, banindo a morosidade, 
resultando na duração razoável do 
processo”. 
 O desembargador assegurou 
que irá trabalhar para aproximar o 
Tribunal do juiz. Outro ponto a ser 
trabalhado é a responsabilidade do 
juiz na condução racional do processo, 
disse o novo corregedor, ressaltando 
que os juízes devem saber interpretar a 
insistência de uma Justiça rápida. 
 Francisco Sales Neto disse 
que chega à Corregedoria com a 
preocupação de acertar e destacou 

que o órgão “não deve ser casa de 
punição, mas de orientação e de 
práticas preventivas”. Ao final, disse 
que vai manter a postura motivada 
pelo interesse público e transparência. 
“Prometo, igualmente, empenhar-
me com o fito de realizar as metas 
estabelecidas pelo Conselho Nacional 
de Justiça, com quem quero manter 
a mais perfeita sintonia”. Após 
a solenidade de transmissão do 
cargo, houve a aposição da foto da 
desembargadora Edite Bringel na 
galeria dos corregedores gerais de 
Justiça. 

TRANSMISSÃO DO CARGO
 Ao transmitir o cargo ao 
novo corregedor, a desembargadora 
Edite Bringel Olinda Alencar disse 
que a tarefa não foi fácil. Destacou as 
principais ações do órgão nos últimos 
dois anos, agradeceu à equipe de 
trabalho e desejou sucesso ao novo 
corregedor.
 Nesse período, a Corregedoria 
realizou 169 inspeções e correições 
nas unidades judiciárias do Estado, 
cumprindo a Meta 4 da Corregedoria 
Nacional de Justiça, que estabelece o 
percentual de 30% das ações de inspeção 
nas comarcas. O projeto de Erradicação 
do Sub-registro Civil de Nascimento 
foi intensificado com a fiscalização 

da instalação de 93 equipamentos 
interligados nas maternidades no 
Ceará. A Corregedoria participou do 
projeto do Portal Extrajudicial (PEX), 
que objetiva integrar as informações 
do Fundo de Reaparelhamento e 
Modernização do Judiciário (Fermoju), 
da CGJ e do TJCE com as serventias 
extrajudiciais (cartórios).
 Além disso, implementou 
ações do projeto Pai Presente, realizou 
o recambiamento de 95 presos e 
lançou o novo portal do órgão. Entre 
as novidades da ferramenta está 
o peticionamento eletrônico para 
matéria disciplinar. A Corregedoria da 
Justiça do Ceará é o primeiro órgão no 
Brasil a disponibilizar o serviço.

Corregedor-geral prometeu postura motivada pelo interesse público  

Desa. destaca principais ações à frente da CGJ

Desembargador Francisco Sales Neto assume a 
Corregedoria Geral da Justiça
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JUIZ FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES (diretor do Fórum Clóvis Beviláqua) - Titular da 8ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Fortaleza, é membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), na categoria Juiz de Direito. É 
professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Universidade de Fortaleza (Unifor). 
Foi juiz auxiliar da Presidência do TJCE. É doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre na mesma 
área pela UFC. Cursa pós-doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal.

JUÍZA MÍRIAN PORTO MOTA RANDAL POMPEU (juíza auxiliar da Presidência) - Graduada em Direito pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC), com especialização em Direito Constitucional pela Escola Superior da Magistratura 
do Estado do Ceará (Esmec). Em 1998, ingressou na magistratura estadual, tendo sido titular da Vara Única da Comarca de 
Pentecoste e da 1ª Vara Cível de Caucaia, nas quais também exerceu as funções de juíza eleitoral. Atualmente é titular da 27ª 
Vara Cível de Fortaleza. Foi servidora concursada do Tribunal Regional do Trabalho, chefe do Cartório da 3ª Zona Eleitoral e 
assessora da Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará. 

JUIZ ANTONIO CARLOS PINHEIRO KLEIN (juiz coordenador da Esmec) - Titular da 4ª Vara do Júri da Comarca de 
Fortaleza. É juiz desde 1998, tendo sido titular nas Comarcas de Icapuí, Tamboril, São Gonçalo do Amarante e Caucaia. É 
professor da Unifor desde 1995, ministrando atualmente a disciplina de Ciência Política. Foi juiz auxiliar da Presidência do 
TRE-CE (2010-2011). É mestre em Direito Público pela UFC.

CHRYSTIANNE DOS SANTOS SOBRAL (secretária judiciária) - É graduada em Administração de Empresas pela Unifor, 
em Direito pela Faculdade Farias Brito (FFB) e pós-graduada em Direito Processual Civil pela Faculdade Integrada do Ceará 
(FIC). No TJCE ocupou os cargos de diretora da Divisão de Apoio Administrativo da Secretaria Judiciária, diretora da Divisão 
de Distribuição do Departamento Judiciário Cível, diretora do Departamento Judiciário Cível, secretária judiciária, secretária 
da 1ª Câmara Cível, assessora de desembargador e consultora jurídica da Presidência.

JUIZ FRANCISCO EDUARDO FONTENELE BATISTA (juiz auxiliar da Presidência) - Ingressou na magistratura há 
15 anos. É juiz auxiliar da Comarca de Fortaleza desde 2011, tendo exercido anteriormente a titularidade das Comarcas 
de Itarema, Missão Velha, Ipueiras e atuado como juiz auxiliar da 4ª Zona Judiciária, com sede em Russas. Especialista em 
Processo Civil. Coordenou, como juiz auxiliar da Presidência do TJCE no biênio 2011/2013, a reestruturação do Serviço de 
Precatórios do Tribunal. 

JUIZ EMÍLIO DE MEDEIROS VIANA (juiz auxiliar da Presidência) - Titular da 15ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza. 
Mestre em Direito pela UFC. Professor do curso de Direito da Faculdade 7 de Setembro (FA7) e dos cursos de especialização da 
Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec), da FA7 e do Centro Universitário Christus (Unichristus). Coordenador da 
Esmec no biênio 2011/2013. Integrou o quadro de carreira da Procuradoria Geral do Município de Fortaleza. Na magistratura, 
foi titular das Comarcas de Quixelô, Groaíras, Guaraciaba do Norte, Sobral (3ª Vara) e Cascavel (2ª Vara). 

LUÍS EDUARDO DE MENEZES LIMA (secretário especial de Planejamento e Gestão) - É analista de gestão da Empresa 
de Tecnologia da Informação do Estado do Ceará (Etice). Graduado em Processamento de Dados pela UFC e mestre em 
Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Foi secretário-adjunto da Secretaria da Saúde do 
Estado, secretário de Educação do Ceará e diretor-geral do Tribunal de Contas dos Municípios. É professor do curso de 
especialização do Programa Nacional de Administração Pública do Governo Federal, na Uece. É autor do livro “Desafios 
Gestão e Conquistas - Uma trajetória no Serviço Público”.

ANTONIO CARLOS PONTES BARRETO (assessor especial da Presidência) - Bacharel em Ciências Militares pela Academia 
Militar das Agulhas Negras, é pós-graduado em Comando e Estado-Maior e em Política, Estratégia e Alta Administração do 
Exército. Foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras; comandante da 10ª Companhia de Guardas; oficial do Centro 
de Comunicação Social e do Gabinete do Ministro do Exército; Comandou o 23º Batalhão de Caçadores e presidiu o Círculo 
Militar de Fortaleza; assessor de Cerimonial do TJCE e secretário de Administração do TRE-CE.

PEDRO HENRIQUE GENOVA DE CASTRO (secretário-geral) - Graduado em Direito pela Universidade Federal do 
Ceará (UFC), é especialista em Direito de Propriedade e em Teoria Geral do Direito. Professor aposentado da UFC, foi 
procurador-geral do Estado, procurador-geral da UFC e coordenador de Mestrado em Direito da UFC. Publicou trabalhos na 
Revista de Direito Eleitoral e na Revista da Procuradoria Geral do Ceará.

Equipe de Gestores do Poder Judiciário 
para o biênio 2013/2015
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JOSÉ ALMEIDA SANTOS JUNIOR (secretário de Administração) - Graduado em Engenharia Mecânica pela Unifor, 
possui mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Na Unifor, é professor de cursos de 
graduação e pós-graduação, onde leciona disciplinas nas áreas de Planejamento e Controle, Engenharia Econômica, Qualidade 
e Produtividade. Foi chefe da Divisão de Pós-Graduação Lato Sensu e diretor do Centro de Ciências Tecnológicas. Possui 28 
anos de experiência como consultor e gestor em empresas industriais, onde atuou em vários cargos de direção.

VLÁDIA SANTOS TEIXEIRA (secretária de Gestão de Pessoas) - Graduada em Psicologia pela UFC, com especialização 
em Psicologia da Aprendizagem pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e mestrado em Educação pela 
universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Analista judiciária do TRE/CE, onde exerceu os seguintes cargos: chefe de 
cartório, coordenadora de supervisão e fiscalização do cadastro eleitoral e secretária de Gestão de Pessoas.

ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI (secretário de Finanças) - economista pela Unifor, com mestrado em Economia pelo 
CAEN/UFC e mestrado em Desenvolvimento Territorial e Planificação Regional, na Universidade de Barcelona. É auditor 
fiscal da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz). Foi secretário de Finanças de Fortaleza. É professor, pesquisador e palestrante 
de instituições como Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Lincoln Institute of Land Policy, Programa das 
Nações para o Desenvolvimento (PNUD), Escola de Administração Fazendária (ESAF), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae) e Universidade Federal do Ceará.

DILTHEY PONTES FORTES (secretário de Tecnologia) - Graduado em Informática pela Unifor e pós-graduado 
em Engenharia de Software pela mesma instituição. Possui certificação profissional em Gerência de Projetos (PMP); 
Gerenciamento de Serviços de TI (ITIL) e Governança de TI (COBIT).  Foi secretário de tecnologia da informação do Poder 
Judiciário cearense no biênio 2011/2013, sendo responsável pela Governança de TI, Planejamento Estratégico de TI (PETI), 
Planejamento tático de TI (PDTI) e Planejamento Operacional.

MÁRCIA MORAIS XIMENES MENDES (assessora institucional) - Auditora-fiscal da Receita estadual, graduada em 
Ciências Econômicas pela Unifor, é especialista em Recursos Humanos. Foi subsecretária da Secretaria da Administração do 
Estado do Ceará. Coordenadora da Administração Fazendária na área de Previdência. Foi secretária adjunta da Ouvidoria 
Geral e do Meio Ambiente e diretora administrativa e financeira do Tribunal de Contas dos Municípios. Mestranda em 
Economia no Setor Público.

DALVA REGINA LUNA QUEIROZ (chefe da Assessoria de Comunicação) - É servidora concursada do Tribunal de Justiça 
do Ceará desde 2005, onde coordenou o Setor de Estágio e colaborou na nova estrutura da Assessoria de Comunicação do 
Judiciário estadual. Bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Foi editora regional da 
Rede TV, em Fortaleza; chefe de reportagem da TV Manchete; redatora e editora do Diário do Nordeste; produtora da TV 
Jangadeiro e atuou na Assessoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Ceará.

TEN CEL PM JOSÉ HERLÍNIO DUTRA (assistente militar) - É bacharel em Segurança Pública pela Academia de Polícia 
Militar Edgar Facó e tem curso de proteção de autoridades ministrado pela Subsecretaria de Inteligência da Presidência da 
República. Foi chefe de segurança e da Assessoria Estratégica do Governo do Estado. Dirigiu o Colégio da Polícia Militar e foi 
instrutor da Academia da PM e da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará. Recebeu várias condecorações ao longo 
da carreira, entre elas, Medalha Capacete Bombeiro Militar, Medalha do Mérito Intelectual e Medalha Desembargador Moreira.  

JOSÉ WILTON BESSA MACÊDO SÁ (secretário-executivo do Fórum Clóvis Beviláqua) - Bacharel em Administração 
de Empresas pela Unifor, tem mestrado em Administração pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). É auditor-fiscal 
assistente da Receita estadual. Foi assessor de planejamento da Secretaria da Fazenda do Estado, assessor de planejamento do 
TJCE,  coordenador da Administração Tributária nas áreas de Planejamento e Recursos Humanos da Sefaz e secretário de 
Planejamento e Controle da Secretaria Municipal de Juazeiro do Norte. Ocupou o cargo de subsecretário de Administração do 
Estado e secretário-adjunto de Segurança Pública do Ceará.

ANTONIA TATIANA RIBEIRO ARAÚJO - (auditora-chefe do Controle Interno) - É servidora do TJCE e membro da equipe 
técnica da Auditoria Administrativa de Controle Interno. É graduada em Administração pela Faculdade Christus, especialista 
em Administração Judiciária pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, especialista em Auditoria pela Universidade Federal 
do Ceará e mestranda em Economia para o Setor Público pela mesma instituição de ensino. Cedida pelo TJCE, exerceu o cargo 
de coordenadora de Auditoria e de Contas Eleitorais e Partidárias no Tribunal Regional Eleitoral do Estado.

SÍLVIO DE PAIVA RIBEIRO (chefe da Assessoria de Cerimonial) - Graduado em Direito pela UFC, com especialização 
em Direito Público. Oficial da Reserva do Exército Brasileiro, exerceu a função de chefe da Seção de Comunicação Social do 
23º Batalhão de Caçadores. Atuou como assessor de Relações Públicas do Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de 
Fortaleza e da Associação da Escola Superior de Guerra, onde foi diplomado no 13º Ciclo de Estudo de Política e Estratégia.
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Juiz Luciano Rodrigues toma posse como 
diretor do Fórum Clóvis Beviláqua 

O juiz Francisco Luciano Lima 
Rodrigues tomou posse, 
no dia 29 de janeiro, como 

diretor do Fórum Clóvis Beviláqua. A 
solenidade, realizada no 1º Salão do 
Júri, foi conduzida pelo presidente do 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), 
desembargador Luiz Gerardo de Pontes 
Brígido. 
 O magistrado, que ocupará o 
cargo no biênio 2013/2015, afirmou 
que a Justiça estadual exige uma gestão 
profissional, com gerenciamento de 
metas e controle de produtividade. 
“Para cumprir essa exigência, firmo 
o meu compromisso de implementar 
uma gestão profissionalizada, com a 
utilização de critérios objetivos para a 
tomada de decisões”.
 O juiz disse que manterá e 
incentivará iniciativas exitosas, como 
o Grupo de Auxílio para Redução 
do Congestionamento de Processos 
Judiciais. “Pretendo ampliar esta 
experiência, utilizando ferramentas 
de gestão para torná-lo ainda mais 
produtivo, buscando rebaixar as taxas 
de congestionamento e, de uma forma 
linear e impessoal, auxiliar a cada um 
dos magistrados”. 

 Anunciou também que 
irá instalar um Comitê Gestor com 
a finalidade de apreciar os pleitos 
encaminhados à Diretoria.

EQUIPE
 Durante a solenidade, o 
juiz   apresentou a equipe de trabalho. 
O juiz Francisco Eduardo Torquato 
Scorsafava, titular da 10ª Vara da 
Fazenda Pública, coordenará as Varas 
da Fazenda Pública, de Recuperação 
de Empresas e Falências, de Registros 
Públicos, de Execução Fiscal e de 
Crimes contra a Ordem Tributária. O 
juiz José Maria dos Santos Sales, da 30ª 
Vara Cível, assume a Coordenação das 
Varas Cíveis, de Família e de Sucessões. 
 A Coordenação dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais (JECC's) 
ficará a cargo da juíza Ijoseana 
Cavalcante Serpa, titular do 24º JECC. 
Já as Varas da Infância e da Juventude 
serão coordenadas pela juíza Alda 
Maria Holanda Leite, titular da terceira 
unidade da espécie.  
 A juíza Rosilene Ferreira 
Tabosa Facundo, da 4ª Vara Criminal, 
ficará responsável pela Coordenação 
das Varas Criminais, de Delitos do 

Tráfico, de Execução Penal e de Penas 
Alternativas, do Juízo Militar, do Júri e 
de Trânsito.
 A juíza Ana Cristina de Pontes 
Lima Esmeraldo, da 12ª Vara de 
Execuções Fiscais, coordenará o setor de 
Distribuição. O juiz Eduardo de Castro 
Neto, da 6ª Vara Criminal, assume a 
Superintendência da Coordenadoria 
de Mandados (Coman), enquanto 
a Ouvidoria do Fórum será exercida 
pela juíza Maria de Fátima de Melo 
Loureiro, da 18ª Vara de Família. 
 A juíza auxiliar Natália 
Almino Gondim coordenará o Centro  
Judiciário do Fórum. Já a secretaria 
executiva da Diretoria será exercida por 
Wilton Bessa.

TRANSMISSÃO DO CARGO
 O juiz José Krentel Ferreira 
Filho, que transmitiu o cargo ao novo 
diretor, agradeceu a colaboração de 
magistrados e servidores, desejou 
sucesso ao juiz e destacou as qualidades 
do novo diretor. “Intemerato, atuante, 
inteligente, cordial, com visão 
institucional, experiência comprovada 
e formação acadêmica ímpar”, 
afirmou.
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Magistrado fi rmou compromisso de implementar gestão com gerenciamento de metas
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Desembargador Haroldo Máximo é o novo 
diretor da Esmec

O desembargador Haroldo 
Correia de Oliveira 
Máximo é o novo diretor 

da Escola Superior da Magistratura 
do Ceará (Esmec). A solenidade de 
posse, conduzida pelo presidente do 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), 
desembargador Luiz Gerardo de 
Pontes Brígido, ocorreu no dia 5 de 
fevereiro. Na abertura, o coral do 
TJCE entoou o Hino Nacional e o 
Hino do Estado.
 Haroldo Máximo fica à 
frente da instituição durante o biênio 
2013/2015. No discurso, disse que 
assume a Escola com o propósito de 
continuar promovendo a capacitação 
permanente de magistrados. 
“Inaugura-se essa gestão com a 
convicção de que o papel da Esmec, 
na formação e aprimoramento da 
magistratura cearense e servidores 
do Poder Judiciário, possui grande 
relevância social. Nesse sentido, calha 
ressaltar que os investimentos em 
capacitação transcendem a aspectos de 
benefício individual aos magistrados 
no campo do engrandecimento 
intelectual, assumindo uma feição 
coletiva, de interesse social”.

 O desembargador destacou as 
ações que pretende implementar nos 
próximos dois anos. Entre as medidas 
está a oferta de curso de formação 
para novos juízes e a ampliação do 
acesso de magistrados do Interior às 
capacitações, por meio da Educação a 
Distância.
 Haroldo Máximo afirmou 
ainda que pretende inserir a Escola 
no processo de modernização pelo 
qual passa o Tribunal, além de 
requalificar as revistas científicas 
Themis e Díke. O magistrado 
substitui o desembargador Francisco 
Lincoln Araújo e Silva, empossado 
vice-presidente do TJCE no último 
dia 28.
 Francisco Lincoln destacou 
os principais projetos desenvolvidos 
na sua gestão, como o aumento no 
acervo da biblioteca, o incentivo à 
produção acadêmica e a expedição dos 
primeiros diplomas de especialista 
com a chancela da instituição. 
“Procuramos contribuir para 
melhorar a Escola, modernizando 
as instalações físicas, ofertando 
cursos e eventos de qualidade, 
preocupados em proporcionar um 

ensino de excelência aos magistrados, 
servidores e operadores do Direito”.
 O coordenador-geral da 
Esmec será o juiz Antonio Carlos 
Pinheiro Klein Filho, da 4ª Vara 
do Júri da Comarca de Fortaleza. 
O magistrado ocupará o cargo em 
substituição a Emílio de Medeiros 
Viana, juiz auxiliar da Presidência 
do TJCE.
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Desembargador fi cará à frente da Esmec durante o biênio 2013/2015

Des. Haroldo Máximo faz juramento
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Prefeitura  retira barracas irregulares do 
entorno do Fórum Clóvis Beviláqua

A Prefeitura de Fortaleza 
realizou, no dia 7 de 
fevereiro, a retirada de 

barracas irregulares localizadas 
no entorno do Fórum Clóvis 
Beviláqua. A medida seguiu 
recomendação do Ministério 
Público do Ceará (MP/CE).
 De acordo com o auxiliar 
técnico de fiscalização da Secretaria 

Executiva Regional VI (SER VI), 
Júlio Santos, foram retiradas 
dez barracas, que ocupavam 
irregularmente o canteiro central 
da avenida Desembargador 
Floriano Benevides e a calçada 
da rua Doutor Carlos Ribeiro 
Pamplona, em frente às entradas 
principal e secundária do Fórum, 
respectivamente.

 O agente da Prefeitura 
ressaltou que, desde dezembro 
do ano passado, vinham sendo 
realizadas notificações para que 
os ambulantes desocupassem o 
local. “Essa ação visa combater 
irregularidades, pois, além da 
ocupação indevida, eles não 
possuem permissão para exercer o 
comércio”, afirmou.

Agentes municipais cumprem determinação do Ministério Público do Ceará
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As barracas estavam localizadas em frente ao Fórum Clóvis Beviláqua, no bairro Água Fria
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Comarca de Senador Pompeu passa a contar com Núcleo de Conciliação Prévia

Setin amplia acesso das comarcas vinculadas à rede do TJCE

Servidores do TJCE têm artigos selecionados para congresso 

Juíza institui Conselho da Comunidade na Comarca de Maracanaú

Juíza Maria Gladys Lima Vieira é convocada para compor a 7ª Câmara Cível do TJCE

Notas

 A juíza Danielle Estevam 
Albuquerque instituiu, por 
meio da Portaria nº 01/2013, o 
Núcleo de Conciliação Prévia de 
Senador Pompeu, a 275 km de 
Fortaleza. O objetivo é facilitar 
a solução de conflitos judiciais, 

principalmente os que envolvem 
alimentos, divórcio, união estável 
e investigação de paternidade. 
O Núcleo e a Secretaria da Vara 
identificarão os processos em que 
seja possível o acordo entre as 
partes. Caso haja a conciliação, 

os autos serão encaminhados 
ao Ministério Público e, 
posteriormente, apreciados pela 
juíza. Se o acordo não for obtido, 
o feito seguirá o trâmite normal. A 
portaria foi publicada no Diário da 
Justiça Eletrônico de 7 de fevereiro.

 A Secretaria de Tecnologia 
da Informação (Setin) do Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE) ampliou 
o acesso das comarcas vinculadas 
à rede de comunicação do Poder 

Judiciário estadual. A última unidade 
a receber o serviço foi a de Jaguaribara 
(vinculada de Jaguaretama), distante 
285 km de Fortaleza. As comarcas 
poderão acompanhar e registrar a 

movimentação dos autos por meio do 
Sistema Processual (SPROC). Além 
disso, terão acesso aos documentos, 
decisões, notícias e avisos postados no 
portal do TJCE.

 Dois artigos científicos 
elaborados por servidores do 
TJCE foram selecionados para o 
VI Congresso Consad de Gestão 
Pública, que será realizado de 
16 a 18 de abril, em Brasília. Os 
trabalhos foram escolhidos entre 
601 propostas de todo o País. 
Os estudos farão parte do painel 

Judiciário, Gestão e Políticas 
Públicas. O primeiro artigo 
selecionado tem como tema “A 
Gratificação por Alcance de Metas 
(GAM) no Poder Judiciário do 
Ceará”. Os autores são Luana Lima, 
da 6ª Vara Criminal de Fortaleza; 
Roberta Kelma Oliveira, Sérgio 
Oliveira Filho e José Marcelo Maia, 

da Secretaria de Planejamento 
e Gestão (Seplag) do TJCE. O 
segundo artigo tem como título 
“Medição da eficiência de unidades 
judiciárias e de magistrados no 
Estado do Ceará”. O trabalho foi 
elaborado pelos servidores Sérgio 
de Oliveira Filho, Michelle Matos 
e Leonel Gois, servidores da Seplag.

 A juíza Flávia Maria Aires 
Freire Allemão instituiu o Conselho 
da Comunidade na Comarca de 
Maracanaú, na Região Metropolitana 
de Fortaleza. O grupo é formado 
por sete representantes da sociedade 
civil, um defensor público, uma 
advogada e uma assistente social. A 
intenção é visitar estabelecimentos 

penais, entrevistar presos e apresentar 
relatórios mensais ao juiz da execução 
e ao Conselho Penitenciário. Além 
disso, buscará recursos materiais e 
humanos para ajudar o preso ou 
internado. A portaria referente ao 
assunto foi publicada no Diário 
da Justiça Eletrônico do dia 31 de 
janeiro.

 A juíza Maria Gladys Lima 
Vieira, da 3ª Vara de Sucessões do 
Fórum Clóvis Beviláqua, passou 
a integrar a 7ª Câmara Cível do 
TJCE. A magistrada foi convocada 
para a vaga do desembargador 
Ernani Barreira Porto, que se 
aposentou em outubro de 2012. 
A convocação se deu por meio de 
portaria assinada pelo presidente 

do Tribunal, desembargador Luiz 
Gerardo de Pontes Brígido. Natural 
de Fortaleza, Maria Gladys Lima 
Vieira ingressou na magistratura 
em outubro de 1986, como juíza 
substituta da Comarca de Parambu. 
A juíza também atuou em Camocim, 
Acopiara e Quixadá. Na Capital, 
desempenhou funções na 9ª Vara 
Cível e na 19ª Vara de Família.
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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
Des. José Arísio Lopes da Costa
Des. João Byron de Figueirêdo Frota
Des. Ademar Mendes Bezerra
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. 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 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
Dr. Pedro Henrique Genova de Castro - Secretário-geral

Des. Luiz Gerardo de Pontes Brígido
Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha
Des. Rômulo Moreira de Deus
Des. José Arísio Lopes da Costa
Des. João Byron de Figueirêdo Frota
Des. Ademar Mendes Bezerra
Desa. Edite Bringel Olinda Alencar
Desa. Maria Iracema Martins do Vale
Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes
Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes
Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva
Des. Francisco Sales Neto
Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Des. Francisco Auricélio Pontes
Des. Francisco Suenon Bastos Mota
Des. Clécio Aguiar de Magalhães
Des. Emanuel Leite Albuquerque
Des. Francisco Gladyson Pontes
Dr. Pedro Henrique Genova de Castro - Secretário-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 - Juiza Auxiliar da Presidência
Juiz Francisco Eduardo Fontenele Batista - Juiz Auxiliar da Presidência
Antônio Carlos Pontes Barreto - Assessor Especial da Presidência
Chrystianne dos Santos Sobral - Secretária Judiciária
Luís Eduardo de Menezes Lima - Secretário Especial de Planejamento e Gestão
José Almeida Santos Junior - Secretário de Administração
Vládia Santos Teixeira - Secretária de Gestão de Pessoas
Alexandre Sobreira Cialdini - Secretário de Finanças
Dilthey Pontes Forte - Secretário 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
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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Desembargador Emanuel Leite Albuquerque 
é empossado na Ouvidoria Geral 

O desembargador Emanuel 
Leite Albuquerque foi 
empossado, no dia 5 de 

fevereiro, no cargo de ouvidor-geral 
do Poder Judiciário estadual. O ato 
de posse foi assinado no gabinete do 
presidente do Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE), desembargador Luiz 
Gerardo de Pontes Brígido, e contou 
com a presença do corregedor-geral 
da Justiça, desembargador Francisco 
Sales Neto, e das desembargadoras 
Sérgia Maria Mendonça Miranda e 
Vera Lúcia Correia Lima.
 O novo ouvidor agradeceu a 
indicação, disse estar motivado para 
a função e que fará o possível para 
honrar o cargo. O presidente do TJCE 
ressaltou a escolha do ouvidor como 
um magistrado com ampla capacidade 
de discernimento e tranquilidade. O 

chefe da Corte de Justiça fez referência 
ainda à importância de disponibilizar 
às pessoas mais humildes da sociedade 
tratamento cuidadoso e tranquilo.
 O corregedor-geral da Justiça 
parabenizou o desembargador Luiz 
Gerardo de Pontes Brígido pela escolha 
do ouvidor. Ele desejou felicidades 
ao desembargador Emanuel Leite e 
destacou a importância da função.
 A desembargadora Sérgia 
Miranda disse que a Ouvidoria é 
uma função de grande relevância na 
estrutura de qualquer órgão e desejou 
sorte ao ouvidor. A desembargadora 
Vera Lúcia ressaltou que é crescente 
a exigência da sociedade com relação 
ao Poder Judiciário e disse que o 
desembargador Emanuel Leite reúne 
sabedoria e firmeza, características 
essenciais para a função.

Desembargador assina termo de posse no Gabinete da Presidência
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Secretário-geral do TJCE, Pedro Genova, lê o termo de posse 


