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Ernani Barreira imprime nova marca no judiciário Pág. 03

Pág. 06 Pág. 06
Des. Eymard Amoreira toma
posse na direção da Esmec -

Corregedoria Geral lança em março
o Projeto Justiça Efetiva - 

Parceria com servidores e com todos os operadores do dois anos em que estará à frente da administração do 
Direito. Transparência e responsabilidade nos gastos com Poder Judiciário do Ceará, no biênio 2009-2011. Para o 
a Justiça, nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal desembargador Ernani Barreira, “a Presidência do 
(LRF). Estas são algumas das diretrizes que o Tribunal é, acima de tudo, um veículo para estabelecer 
desembargador Ernani Barreira Porto vai imprimir nos harmonia’’.

Maria Estela Aragão Brilhante é a mais nova graças. Presentes, o governador Cid Gomes e o presidente 
desembargadora a integrar o colegiado do Pleno do do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ministro César 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A posse da Asfor Rocha, além de outras autoridades e familiares da 
magistrada, que passou a integrar a turma da 1ª Câmara magistrada.
Criminal, foi realizada na tarde do dia 13 de fevereiro do 
corrente ano, após a celebração de missa em ação de 4 e 5
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Des. Ernani Barreira, desembargadoras
Edite Bringel, Lúcia Bitu, Estela Brilhante e o 

advogado Tarcísio Brilhante

Desembargadores, assessores e familiares
presente à missa de ação de graças

Desembargadoras Huguette Braquehais, Edite Bringel,
Estela Brilhante, Lúcia Bitu e Sirene Sobreira

Gov. Cid Gomes comprimenta a
desembargadora Estela Brilhante

Monique Barreira, Ernani Barreira, Estela Brilhante
e seu esposo Tarcísio Brilhante de Holanda

Gov. Cid Gomes, Tarcísio Brilhante,
desa. Estela Brilhante e o Min. César Asfor

Gov. Cid Gomes, Des. Ernani Barreira Porto
e o Min. César Asfor Rocha

Mesa diretora da solenidade de posse da
desembargadora Estela Brilhante

Familiares prestigiaram a posse da
desembargadora Estela Brilhante

Gov. Cid Gomes, des. Ernani Barreira e o
Pres. do STJ, Min. César Asfor

Esposo, filhos e neto da desembargadora
Estela Brilhante

Composição da mesa durante a posse
da desembargadora Estela Brilhante

Dir. Geral do TRE, Joaquim Boaventura, desa.
Estela Brilhante e o jurista Paulo Bonavides

Procuradora Geral Socorro França, desembargadoras
Estela Brilhante, Edite Bringel e Lúcia Bitu

Autoridades presentes à posse de Estela Brilhante
NOVA DESEMBARGADORA

Desa. Estela Brilhante em seu discurso de posse
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GESTÃO 2009/2011

Política de portas abertas. 
Parceria com servidores e com todos os 
operadores do Direito. Aproximação 
com a sociedade. Transparência e 
responsabilidade nos gastos com a 
Justiça, nos l imites da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). Estas 
são algumas das diretrizes que o 
desembargador Ernani Barreira Porto 
promete imprimir nos dois anos em que 
estará à frente da administração do 
Poder Judiciário do Ceará, no biênio 
2009-2011. 

Na reunião com os demais 
membros do Tribunal Pleno, nos 
encontros com representantes de 
entidades dos servidores do Poder 
Judiciário, o magistrado vem deixando 
claro de que forma vai gerir a Justiça 
estadual.

humildade e dizer que só pode fazer aquilo, Estilo administrativo Plano de Cargos
e assumir as responsabilidades.

O Tribunal de Justiça não tem Em minha eleição e no dia de 
um dono, um presidente que faz o que minha posse, quando fui recebido com o 
bem entende. O que existe é alguém que Educação profissionalcarinho de todos os servidores, passei a ser 
recebeu a delegação para administrar o devedor. Sei que todos ganham pouco, Pretendo administrar em parceria 
Judiciário, e vai exercer esse mister com o inclusive os magistrados, mas não vou com os demais Poderes. Em relação ao 
respeito que cada desembargador, que tratar nada de aumento de juízes sem que Governo do Estado, venho tendo a melhor 
me confiaram a chefia do Judiciário, e esteja resolvido o problema dos servidores acolhida possível do Governador, que está 
demais membros da Justiça estadual, que ganham menos. sensível à importância do Judiciário. Uma 
merecem. A Presidência do Tribunal é 

parceria que deveremos fazer com o Vou lutar até o limite de minhas acima de tudo um veículo para 
Executivo será na área da educação forças para resolver os problemas do estabelecer harmonia.
profissional. pessoal do Judiciário. Sei que isso não se 

consegue de uma só vez. É preciso ir aos O Estado pretende construir 
poucos, ora com melhorias salariais, ora Assessores e nepotismo várias escolas profissionalizantes, 
com benefícios indiretos. sobretudo no interior, que vão receber Só escolhi gente séria e 

filhos de servidores públicos. Vi de perto competente para meu secretariado e 
esse projeto e poderemos fazer convênios assessores. Pessoas que querem União de entidades
para que essas escolas possam abrigar os trabalhar pela causa do Judiciário. Eles 

Não quero lutas de classe filhos dos servidores do Judiciário, não precisam de mais dinheiro. Estão 
(entidades). Não tem ninguém mais sobretudo nas comarcas do Interior. O aqui por que atenderam ao meu pedido 
sindicalista que eu, que enfrentei muitas filho do servidor que já estuda em escola de servir à Justiça e à sociedade. Também 
d i f i cu ldades  durante  o  per íodo  pública poderá ir para a profissionalizante estou tendo o cuidado de respeitar as 
revolucionário. Não devemos brigar, no outro período.recomendações do Conselho Nacional 
porque, afinal, estamos todos do mesmo de Justiça (CNJ). Tem , por exemplo, um Por Anchieta Silveira - Diretor de 
lado. Não gosto de subversão. Não há secretário que é meu parente em quarto Promoção Social e Cooperativo da 
razão para afrontas. Isso é burrice. grau. Antes de chamá-lo, tive o cuidado Aspjuce
Precisamos estar absolutamente unidos, e de verificar se seria atingido pelo 
para isso não podemos transformar nosso nepotismo, mas verificamos que parente 
diálogo em conflito. Quem quer em quarto grau não caracteriza 
representar uma categoria precisa ter nepotismo.

Ernani Barreira imprime
nova marca no judiciário

TJCE Notícias Nº 17

Pres. do STJ, Min. César Asfor Rocha e o Presidente, Ernani Barreira
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Estela Brilhante promete 
dedicação e honestidade

POSSE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TJCE Notícias Nº 17

A desembargadora Maria Estela desembargador Ernani Barreira Porto, em Tribunais representa o arejamento de 
Aragão Brilhante é a mais nova magistrada presidente do Tribunal de Justiça do idéias, a expectativa de oxigenação diante 
a integrar o Pleno do Tribunal de Justiça Estado do Ceará (TJCE), foi realizada na  das decisões, e a lição de aprendizado 
do Estado do Ceará. Em concorrida sexta-feira, 13 de fevereiro do corrente acumulado ao longo dos anos da vida 
solenidade, com as presenças do ano, no auditório do Pleno do Poder profissional”.
governador do Estado, Cid Gomes, e do Judiciário cearense. Com a posse de Estela Estela Brilhante era juíza da 1ª 
presidente do Superior Tribunal de Jsutiça Brilhante, o Pleno passou a  contar com Vara de Execuções Fiscais e de Crimes 
(STJ), ministro Francisco César Asfor sete magistradas atuando na Justiça de contra a Ordem Tributária. O acesso da 
Rocha, a desembargadora assumiu o cargo Segunda Instância, representando quase juíza ao Tribunal de Justiça ocorreu pelo 
prometendo aos demais membros do 27% do total de julgadores. critério de antiguidade, na vaga deixada 
Tribunal e aos jurisdicionados, “que As outras desembargadoras, por pela desembargadora Mariza Magalhães 
trabalharei com dedicação e honestidade, ordem de antiguidade, são: Huguette Pinheiro (da 1ª Câmara Criminal), que se 
tal qual trabalhei durante mais de 33 anos Braquehais (presidente da 2ª Câmara aposentou em janeiro deste ano.
como juíza de 1º Grau”. Criminal); Gizela Nunes da Costa (2ª Antes da solenidade de posse foi 

A magistrada ressaltou que toda a Câmara Cível); Edite Bringel Olinda celebrada missa de Ação de Graças pela 
sua atuação, como juíza de Direito, foi Alencar (3ª Câmara Cível); Maria Iracema vida da magistrada na Capela Nossa 
pautada pela dedicação e honestidade no do Vale Holanda (4ª Câmara Cível); Maria Senhora de Fátima, localizada no 1º andar 
exercício da magistratura. “Dedicação e Sirene de Souza Sobreira (2ª Câmara do Palácio da Justiça. A missão foi 
Humildade. Estas foram, são e serão as Criminal ); e Lúcia Maria do Nascimento celebrada pelo padre Luiz Gabriel e os 
palavras de minha carreira”, destacou Fiúza Bitu (2ª Câmara Criminal). hinos foram cantados por Gustavo Serpa.
Estela em seu rápido discurso que se  Representando o Tribunal de Presentes, ainda, à solenidade, o caracter izou pe la  s incer idade e  Justiça, o desembargador Francisco Sales presidente da Associação Cearense de simplicidade. Neto, saudou a nova magistrada da Justiça Magistrados (ACM), juiz Paulo de Tarso 

A solenidade que empossou a de 2º Grau. Em seu discurso, Sales Neto Pires Nogueira, a defensora pública Eliana 
nova desembargadora, presidida pelo afirmou que “o ingresso de novo membro Davi, representando a Defensoria Pública 
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do Estado, a Procuradora Geral de Justiça, 
Socorro França, o presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), secção 
do Ceará, Hélio Leitão, o deputado 
estadual Adhail Barreto, representando a 
Assembléia Legislativa, o procurador do 
Município, Maratônio Mont'Alverne, o 
j u r i s t a  P a u l o  B o n a v i d e s ,  
desembargadores, juízes de Direito, 
procuradores de Justiça, promotores de 
Justiça, defensores públicos, advogados e 
servidores da Justiça.

M a r i a  E s t e l a  A r a g ã o  
Brilhante nasceu em Fortaleza no dia 9 
de fevereiro de 1941. É filha de 
Joaquim Lourenço Aragão e Maria de 
Lourdes Aragão. Antes de exercer a 
judicatura, a magistrada trabalhou na 
iniciativa privada – IBM – em 1966. 
Em 1967, passa a exercer a advocacia 
até o ano de 1975, quando ingressou 
na magistratura, assumindo a 
titularidade da Vara Única da comarca 
de Farias Brito.

Estela Brilhante atuou nas 
comarcas de Beberibe, Missão Velha e 
Santa Quitéria. Em 1985, foi 
p romovida ,  pe lo  c r i t é r io  de  
merecimento, para a comarca de 
Fortaleza, onde trabalhou na Vara de 
A s s i s t ê n c i a  J u d i c i á r i a  a o s  
Necessitados e depois na 14ª Vara 
Cível. Em 26 de março de 1991 
assumiu a titularidade da 1ª Vara de 
Execuções Fiscais e de Crimes contra a 
Ordem Tributária, no Fórum Clóvis 
Beviláqua.

 A nova desembargadora 
integrante do Tribunal Pleno do TJCE 
tem curso de Especialização em 
Direito Público e em Processo Penal 
pela Universidade Federal do Ceará e 
pela Escola Superior da Magistratura 
do Estado do Ceará (Esmec). 

É casada com o advogado 
Tarcísio Brilhante de Holanda e mãe 
de três filhos e uma filha. 

A NOVA
DESEMBARGADORA

Socorro França – Procuradora Geral do Estado.

“A desembargadora Estela Brilhante é uma pessoa iluminada, 
um exemplo de profissional, que honra a magistratura 
cearense. A magistrada chega como todas as outras 
desembargadoras que já integram o Tribunal Pleno e é 
irradiada por luz. Será um instrumento de paz, enviada por 
Deus, para o melhor desempenho da Justiça cearense”.

Durval Aires Filho - Juiz da 3ª Vara de Execuções Fiscais.

“Trata-se de uma excelente companheira, amiga, séria, correta 
dentro do âmbito das execuções fiscais, que incentiva sempre 
à magistratura. É, portanto, muito salutar a sua indicação, além 
do mais as mulheres são mais cautelosas e dirigem melhor”. 

Juiz de Direito Paulo de Tarso Pires Nogueira – 
Presidente da ACM

“É um exemplo de profissional, por tudo que já fez pela justiça 
cearense. Quando um juiz chega ao Tribunal de Justiça é 
motivo de grande orgulho para nós, pois trata-se da coroação 
de todo o seu trabalho. A juíza Maria Estela Aragão Brilhante 
traduz o melhor exemplo de um profissional dedicado à 
magistratura cearense”. 

Hélio Leitão - Presidente OAB-CE.

“São grandes as expectativas para a advocacia cearense com 
relação ao desempenho da magistrada Maria Estela Brilhante. 
Trata-se de uma profissional altamente qualificada, com um 
senso ético bastante apurado e que tem uma trajetória 
dignificada no Estado. Temos a certeza de que ela está à altura 
do desafio que à espera”.

Desembargador Sales Neto fez o discurso de  saudação em nome do TJCE
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ESMEC

CORREGEDORIA

Byron de Figueirêdo Frota, atual motivação para encontrar soluções.
Corregedor -Geral de Justiça. O novo diretor da Esmec

A Esmec atua promovendo Integrante da 1ª Câmara Criminal 
cursos específicos na área de formação e do TJCE, Raimundo Eymard ingressou no 
aperfeiçoamento dos magistrados, bem Poder Judiciário cearense em 1975, como 
como cursos de pós-graduação em Juiz substituto da comarca de Ubajara, 
diversas áreas do Direito, contemplando contando, portanto, com mais de três 
não só juízes, mas também servidores do décadas dedicadas ao exercício da 
Poder Judiciário. Recentemente, a Esmec magistratura. Tem curso de Especialização 
obteve o reconhecimento do Conselho em Direito Público pela UFC, concluído 
Estadual de Educação, como instituição de O desembargador Raimundo em 1978. Passou pelas comarcas de 
ensino superior não-universitário, Eymard Ribeiro de Amoreira toma Aracoiaba, Camocim, Caucaia e por 
credenciando-a para realizar cursos de pós-posse como novo diretor da Escola último, em 1985, foi promovido, pelo 
graduação lato sensu.Superior da Magistratura do Ceará critério de merecimento, para a comarca de 

(Esmec), no dia 19 de fevereiro do Somente no início de fevereiro, a Fortaleza, onde assumiu a titularidade da 3ª 
corrente mês. A solenidade de posse foi escola iniciou mais duas turmas de Vara Criminal.
conduzida pelo desembargador Ernani Especialização: Direito Constitucional (50 Foi designado Juiz Auxiliar da 
Barreira Porto, presidente do Tribunal alunos) e Processo Civil e Gestão do Corregedoria do Tribunal Regional 
de Justiça do Ceará. Processo (38). As aulas tiveram início no Eleitoral do Ceará em 1991. No mesmo 

último dia 13 de fevereiro com o Seminário "Prometo fazer o possível e o ano, foi designado Juiz Efetivo da categoria 
de Integração em Motivação, cuja carga impossível para não decepcionar", disse de Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do 
horária foi de 15 horas aula. O Seminário, o desembargador Eymard ao agradecer Ceará, onde permaneceu até 1995. 
de imersão não-conteudístico,  teve como pela indicação do seu nome para assumir Também exerceu as funções de Juiz 
finalidade capacitar os alunos a quebrarem a direção da Escola. Ele permanecerá no Eleitoral na 32ª e 67ª zonas eleitorais, 
as barreiras interpessoais e identificar cargo durante o biênio 2009/2011, em sediadas em Aracoiaba e Camocim, bem 
condicionamentos que o tornam voltado substituição ao desembargador João como na 113ª zona eleitoral de Fortaleza. 
para problemas, transformando-os em 

Eymard Amoreira toma posse
como diretor da Esmec

Corregedoria Geral lança em
março o Projeto Justiça Efetiva

A Corregedoria Geral da Dividida em cinco regiões – As correições e inspeções 
Justiça do Estado do Ceará, que tem à Fortaleza, Quixadá, Juazeiro do Norte, contam com a participação dos juízes 
frente o desembargador João Byron Crateús e Sobral - as correições serão corregedores-auxiliares, Antônio Pádua 
de Figueirêdo Frota, Corregedor iniciadas pela região metropolitana e Silva, Ireylande Prudente Saraiva e José 
Geral, divulgou através da portaria devem visitar ao todo neste ciclo 24 Tarcílio Sousa da Silva, dos auditores, 
04/2009, publicada no Diário da municípios cearenses. Os dois primeiros Cláudia Nadir de Andrade Medeiros e 
Justiça do dia 12 de fevereiro do ciclos ocorrerão ainda em 2009 e os Araken Sedrin de Aguiar Neto, além de 
corrente ano, o calendário de demais em 2010. Em cada região, serão servidores da Corregedoria.
correições e inspeções para o biênio realizadas no mínimo duas correições 

Os municípios da primeira 
2009/2011. gerais e nas demais inspeções ou região que serão visitados no primeiro 

correições parciais.Na abertura oficial da ciclo, dividido em três fases serão: 
primeira fase de correições, que vai Na opor tunidade,  serão Aquiraz, Aracati, Aracoiaba, Aratuba, 
acontecer dia 27 de março, será ministradas aos magistrados e Beberibe, Capistrano, Eusébio, Fortim, 
lançado o Projeto Justiça Efetiva. O servidores das comarcas, palestras sobre Guaiuba, Horizonte, Icapuí, Itaitinga, 
lançamento ocorrerá às 14h, no temas que visem o aprimoramento do Itapiúna, Maracanaú, Mulungu, Ocara, 
auditório Cardeal Dom Aluísio serviço, a capacitação dos responsáveis Pacajús,  Paraipaba, Pentecoste,  
Lorcheider, no Palácio da Justiça pela sua realização, bem como a Apuiarés, General Sampaio, São 
desembargador Júlio Carlos de interação com a comunidade abrangida Gonçalo do Amarante, São Luiz do 
Miranda Bezerra. por cada unidade da região. Curu e Trairi.

TJCE Notícias Nº 17



07TJCE Notícias Nº 17

“Sempre fui um amante dessa conhecido como Patativa do Assaré, 
arte”. É assim que o titular da comarca que se notabilizou como uma das 
de Assaré, juiz José Flávio Bezerra principais figuras da poesia oral 
Morais, define seu amor pela literatura. nordestina do século XX. Compositor 
Autor de nove livros e prestes a publicar sensível e hábil repentista, dotado de 
o décimo, o juiz tem conciliado sua uma capacidade intelectual criadora 
carreira de magistrado com a de inata, Patativa encontrou na vida 
escritor, uma forma que ele encontrou cotidiana do homem nordestino um 
de “sublimar a tensão do dia-a-dia farto material para seus improvisos que 
forense”. t êm encan tado  b ra s i l e i ro s  e  

estrangeiros. Faleceu em 8 de julho de Na literatura José Flávio foi 
2002.precoce. Em 1986, aos 16 anos, 

começou a escrever seu primeiro livro É nessa terra fértil de poesia e 
intitulado “Milagres do Cariri”, um cultura que o juiz José Flávio exerce a 
trabalho de pesquisa sobre sua cidade judicatura atualmente. Também que é muito prazeroso escrever uma 
que durou dois anos. “Ainda hoje o responde pelas comarcas vinculadas de boa história. “Tornou-se quase uma 
livrinho é adotado nas escolas daquele Antonina do Norte e Tarrafas. Na necessidade criar tramas, paisagens e 
município como fonte de pesquisa”, comarca de Assaré tramitam 1.300 personagens, ou seja, dar vida a um 
lembra o autor, que vai publicar, até o processos; em Antonina do Norte mundo imaginário inédito. Ser juiz, por 
final do ano de 2009, romance épico de 1.030 e em Tarrafas 350, informa o sua vez, representa a oportunidade de 
fantasia infanto-juvenil “Daniel magistrado. poder tornar melhor o mundo real”, 
Alecrim e o Amuleto de Luz”. distingue. Segundo ele, as ações mais 

Em 1993, lançou Histórias que comuns que dão entrada em sua O juiz-escritor encontra no 
Ouvi Contar (contos fantásticos Secretaria são referentes a processos exercício da magistratura muito 
populares); em seguida, publicou mais previdenciários, possessórios, família, subsídio, isto é, histórias e personagens 
sete livros, sendo o último A Sombra do fazenda municipal, juizados especiais que cruzam diariamente o caminho de 
Laço, um romance jurídico que narra cíveis e um considerável número de um juiz e ganham vida nas páginas de 
um julgamento ocorrido no ano de ações criminais.seus livros. “Entretanto, retira-me, na 
1838, na cidade de Areia-PB. mesma proporção, o tempo e a O juiz e escritor José Flávio 

O livro traz como personagem tranqüilidade necessários para a Bezerra Morais tem 38 anos. Natural de 
central o jovem advogado José Antônio concepção e concretização de uma Milagres-Ce, é casado e pai de uma filha 
Pereira Ibiapina – que anos depois viria obra literária”, reconhece o autor que, de 2 anos e 4 meses. Formou-se em 
a se tornar o famoso Padre Ibiapina – na infância, acreditava que escrever era Direito em 1997 pela Universidade 
defendendo um homicida de apenas 18 um dom mágico. Regional do Cariri – URCA. Atuou 
anos de idade. “Na batalha jurídica, o como juiz de Direito da Bahia, de No campo da literatura ele 
advogado enfrenta seus próprios dezembro de 2004 a janeiro de 2006, aponta, como principal dificuldade, a 
dilemas pessoais e concebe o que viria a quando ingressou na magistratura falta de estímulo externo para produzir 
ser sua grande missão, efetivada mais de cearense através de concurso público. obras. “É extremamente difícil publicar 
dez anos depois: a construção das Em novembro de 2008 foi promovido, um livro por uma boa editora; quase um 
Casas de Caridade por todo o Nordeste. pelo critério de merecimento, para a milagre nos dias de hoje”, revela, ao 
Uma h i s tó r i a  emoc ionante  e  comarca  de  A s s a r é ,  ressaltar que a produção independente 
engrandecedora”, explica o versátil o n d e  também traz muita dificuldade porque 
escritor, afirmando ainda que prefere o permanece. a “comercialização da obra se torna 
gênero de “contos fantásticos”, uma tarefa bastante penosa”. Já 
embora já tenha se aventurado, e com enquanto magistrado, a principal 
sucesso, no gênero romance e na dificuldade que enfrenta “é a solidão 
literatura jurídica. social”.
O escritor Juiz em Assaré

José Flávio faz um paralelo Localizado a 550 Km de 
entre a carreira de magistrado e a de Fortaleza, o município de Assaré ficou 
escritor. Para ele, escrever significa famoso nacionalmente em virtude de 
“criar, realizar algo divino”. Descobriu Antonio Gonçalves da Silva, mais 

José Flávio: um magistrado no universo da literatura
LIVROS
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"O foco dessa administração é o mais diversos locais, inclusive nos 
jurisdicionado", disse o Juiz Diretor do estacionamentos. Solicitou, também, o 
Fórum Clóvis Beviláqua, Francisco José aumento do efetivo da segurança em torno de 
Martins Câmara, durante reunião com o mais 20 policiais militares. 
efetivo da segurança, realizada no dia 10 de O documento será analisado pelo 
fevereiro do corrente ano, no auditório diretor do Fórum com o auxílio do 
Floriano Benevides. coordenador do sistema de segurança do 

No encontro, o magistrado Judiciário, Major Alexandre Ávila de 
p r o m e t e u  u m a  a d m i n i s t r a ç ã o  Vasconcelos.
transparente, pautada nos valores e ideais Prestação jurisdicional
democráticos, com o intuito de fortalecer a 

Semanalmente, às quartas-feiras, o Justiça de 1º Grau como instrumento de 
Juiz Diretor do Fórum Clóvis Beviláqua, promoção da cidadania. "Vamos dialogar 
Francisco José Martins Câmara, realiza para aprimorar as questões e evitarmos 
reuniões com a equipe administrativa em seu qualquer incidente. Nós todos temos que 
gabinete. O objetivo é aperfeiçoar a prestação prestar contas à sociedade", acrescentou.
jurisdicional através de diagnóstico das ações 

O diretor do Fórum também a serem implementadas na Justiça de 1º Grau.
elogiou o empenho dos policiais e as ações 

Os encontros contam com as implementadas pelas gestões anteriores, 
presenças da secretária administrativa, dos bem como pediu a colaboração de todos 
quatro Juízes Auxiliares e dos Juízes para se alcançar um trabalho de excelência 
respondentes pela Coordenadoria de na segurança, tendo em vista que circulam 
Mandados (Conam) e a Ouvidoria. A pauta diariamente no Fórum cerca de cinco mil 
das reuniões gira em torno das medidas que pessoas, além de servidores e magistrados. 
serão adotadas no biênio 2009/2011, visando "O cidadão que procura a Justiça precisa de 
o cumprimento das garantias constitucionais segurança. Nós juízes e servidores temos 
do acesso à Justiça e da razoável duração do que ser cercados de segurança em razão do 
processo e celeridade de sua tramitação.trabalho que desempenhamos", disse.

Os Juízes Auxiliares são: Clécio Durante a reunião, o Major 
Aguiar de Magalhães, Francisco Eduardo Augusto Nirlando Monteiro Vieira, 
Torquato Scorsafava, José Krentel Ferreira Assistente Militar da Presidência do 
Filho e José Ricardo Vidal Patrocínio. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 
A ouvidora é a Juíza Maria Gladys Lima entregou ao magistrado um relatório 
Vieira, o Titular da Coordenadoria de situacional da segurança, apresentando 
Mandados é o Juiz Raimundo Nonato Silva algumas sugestões, como, por exemplo, a 
Santos e a Secretária Administrativa do criação de patrulhas nas imediações do 
Fórum Clóvis Beviláqua é Jaçuleide Coelho Fórum; controle do acesso ao prédio nos 
Silva Martins.

Diretoria do Fórum aperfeiçoa
as medidas de segurança

REUNIÃO DE TRABALHO

Juiz Francisco José Martins Câmara coordena reunião com equipe de auxiliares e assessores
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