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Desembargador José Arísio Lopes da Costa
assume a Presidência do Tribunal de Justiça 

O desembargador José Arísio Lopes da Costa assumiu a Presidência do Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE), durante solenidade no auditório do Pleno, no último dia 
28. Os desembargadores Luiz Gerardo de Pontes Brígido e Edite Bringel Olinda 
Alencar também tomaram posse, respectivamente, como vice-presidente e 
corregedora geral da Justiça. Os novos dirigentes do TJCE vão conduzir a Justiça 
estadual durante o biênio 2011/2013. pág. 4 e 5
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Minhas Senhoras, Meus Senhores

Pois bem.

Responsabilidade!

Muito obrigado!

Indisfarçáveis a imensa alegria e 
incontida emoção que me cercam neste momento 
tão significativo na vida deste sertanejo, oriundo dos 
áridos torrões da badalada Mombaça. 

Realmente, sinto-me muito feliz mesmo, 
como sei que felizes também estão todos os meus 
familiares, todos os meus amigos, enfim todos os 
meus queridos conterrâneos, de logo registrando os 
mais sinceros agradecimentos a tantos quantos se 
acham presentes a esta solenidade. Sem esquecer as 
manifestações de carinho recebidas a partir  do 
momento da minha eleição.

Gratidão e responsabilidade são palavras 
que melhor traduzem meu sentimento, neste 
momento em que tomo posse no honroso cargo de 
presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará.

Assim é que grato sou em primeiro lugar 
a Deus por me conceder tão dignificante dádiva, 
permitindo-me chegar aonde cheguei, no exercício 
da judicatura do meu Estado, com isso alcançando a 
Presidência deste querido sodalício.

social. Faz justiça todo aquele que demonstra Alencar, respectivamente vice-presidente e Aos meus estimados pares que por 
consideração e respeito pelo direito do próximo”. corregedora geral da Justiça, com quem passarei a aclamação fizeram por me eleger para comandar os 

vivenciar e compartilhar responsabilidades destinos do Judiciário cearense no biênio 
objetivando o bom êxito da nossa administração.2011/2013, também eternamente reconhecido sou. 

Confiante de que contarei ainda com a A força da manifestação do colegiado me dá a Não farei promessas em vão. Não 
inestimável ajuda da briosa classe de servidores do tranquilidade e a certeza do apoio de cada colega, o assumirei compromisso sem a perspectiva de que 
Poder Judiciário cearense, de um modo geral, que pretendo continuar a merecer durante todo o possa cumpri-lo. Modéstia que caracteriza minha 
pessoas dignas que são encarregadas de funções período do mandato a mim conferido. personalidade assegura apenas que envidarei todos 
relevantes no cotidiano da instituição, e às quais, é Não podendo deixar de prestar minhas os esforços possíveis para realizar uma 
sabido, sempre devotei imenso carinho e sinceras homenagens ao Exm.º Senhor Governador administração consciente e segura. Um trabalho em 
indisfarçável  amizade.equipe que continue os feitos de meu antecessor, do Estado – Cid Ferreira Gomes, bem como a Sua 

O Poder Judiciário vem mudando a sua tais como o já mencionado projeto de virtualização Excelência o ex-deputado estadual Domingos 
face, de modo a exigir do magistrado uma conduta do Judiciário, a reforma do Fórum Clóvis Beviláqua Gomes de Aguiar Filho, hoje vice-governador do 
crítica e constante do seu saber e postura. A e a do próprio edifício-sede do Tribunal de Justiça, Ceará, na esperança de poder contar, também no 
instalação do Conselho Nacional de Justiça tem ambas já em pleno desenvolvimento, esta última em decurso da administração que se inicia, com o 
pautado o futuro do Judiciário brasileiro como um fase de conclusão, sem falar no Memorial de Clóvis valioso apoio que têm dispensado em prol do 
todo, que vem se tornando cada vez mais Beviláqua, projeto em momento de implantação.Judiciário cearense.
democrático.Enfim, trago por meta que reputo E  j á  que  o  momen to  é  de  

Não obstante, convém incentivar e relevante pregar uma gestão de união entre as reconhecimento, faço por ressaltar a certeza que 
incorporar os mecanismos alternativos de solução eminentes desembargadoras e os eminentes alento quanto ao préstimo à nossa administração de 
de conflitos, como a mediação e a conciliação.desembargadores, a todos fazendo conduzir uma parte do laborioso Ministério Público do Estado do 

Essa nova face do Poder Judiciário administração essencialmente participativa.Ceará e das incansáveis Defensoria Pública e 
implica reconhecer a humanidade do juiz, a Tenho absoluta consciência sobre as Ordem dos Advogados do Brasil, instituições sem 
superioridade da Constituição da República e do minhas limitações. Procurarei administrar sempre as quais não se pode falar em democracia.
princípio da dignidade humana como matriz com firmeza, trabalhando no patamar da 
genética dos direitos fundamentais.humildade, característica que tem me guiado a todos 

Afasta-se de nós o tempo citado por os passos da minha vida, tanto privada, quanto no 
Esta outra palavra guia meus atos desde Anatole France, que relembra - "da majestosa campo profissional, no desempenho da nobre 

o instante em que ingressei na magistratura igualdade das leis, que proíbe tanto o rico como o função judicante.
cearense, no longínquo 28 de agosto de 1971, e tem pobre de dormir sob as pontes, de mendigar nas Contudo, devo registrar como marco 
se agigantado já agora no âmbito deste colegiado, na ruas e de roubar pão."primordial que espero concretizá-lo a instalação do 
medida em que também tenho participado da O acesso à Justiça precisa ser efetivo e Órgão Especial do nosso Tribunal, mecanismo 
administração da Corte, dispensando minha verdadeiro, entendendo-se como tal o acesso à inadiável que se faz necessário e imperioso diante 
modesta contribuição, embora que mais atuando na ordem jurídica justa, sendo certo que como diriam das proporções que tomou a Corte. Este é o meu 
área institucional, na condição de vice-presidente do Mauro Cappelletti e Bryant Garth, isso exige - “o compromisso a exigir solução imediata, 
órgão. estudo crítico e reforma de todo o aparelho naturalmente que contando com o total e 

Digo agigantado, pois suceder o judicial”.imprescindível apoio dos eminentes pares, 
desembargador Ernani Barreira Porto na indistintamente. Sei dos grandes desafios e da árdua tarefa 
Presidência do Tribunal de Justiça não constitui que se postam à minha frente, pois dirigir um órgão Na cer teza  que  no curso da  
tarefa simples, na certeza de que Sua Excelência há da magnitude do Tribunal de Justiça do Ceará administração outros projetos virão. Nada que não 
realizado uma administração digna de todos os sugere muita cautela e humildade, características – possa ser anunciado no momento propício, na 
encômios. repito - com que sempre pautei a minha vida de medida em que viabilizadas todas as suas condições. 

Projeto como o da virtualização do magistrado.Assim preferível, a divulgar, já agora, projetos 
Judiciário cearense, por exemplo, exige muita arrojados, pois prega o bom senso – compromisso Paciência e perseverança - ainda muita 
capacidade e habilidade para a sua implantação, assumido, compromisso cumprido. saúde - também constituem traços marcantes de 
qualidades que o desembargador Ernani Barreira que não se pode afastar.Desejo ainda valorizar a pessoa e a 
Porto as exerce com largo descortino. formação do magistrado, tornando-a mais Porém estou consciente – mais do que 

Mas minha responsabilidade não se humanista, sendo imprescindível e relevante o papel nunca – das minhas responsabilidades para com o 
restringe apenas a que com quem tenho a honra de da Escola Superior da Magistratura nesse mister. Poder Judiciário e a sociedade como um todo.
suceder, pois, como já disse a ministra Elen Gracie - Para o desempenho da árdua tarefa a Coragem para enfrentar esses desafios 
“Justiça não é assunto que diga respeito mim confiada sei que poderei contar com a não me falta. Espero que Deus nos possa abençoar, 
exclusivamente aos membros do Poder Judiciário. amizade, a competência e o desvelo do eminente pois um novo tempo vai começar
Justiça, em sentido amplo, é tarefa cotidiana de desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido e 
todos os cidadãos e responsabilidade do convívio da digna desembargadora Edite Bringel Olinda 

Solenidade de posse dos novos dirigentes para o biênio 2011/2013

Compromissos da nova gestão
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PERFIS

A primeira missão do desembargador Luiz 
Gerardo de Pontes Brígido como vice-presidente do TJCE 
foi participar da abertura do Ano do Judiciário, em Brasília, 
que aconteceu no dia 1º de fevereiro, representando o 
presidente José Arísio Lopes da Costa. 

O desembargador Gerardo Brígido tem 32 anos 
de serviços prestados ao Judiciário cearense. Natural de 
Fortaleza, é formado em Direito pela Universidade Federal 
do Ceará (UFC) e em Letras pela Universidade Estadual do 
Ceará (Uece). Tem Especialização em Direito Público. 
Ingressou na magistratura em 1979. Judicou em Jaguaruana, 
Pacajus, Tianguá e Tauá, antes de se tornar titular da 20ª 
Vara Cível da Comarca de Fortaleza, onde chegou em 1986. 
Obteve todas as promoções por merecimento.

Trabalhou como juiz da 2ª Zona Eleitoral de 
Fortaleza. Foi juiz Auxiliar da Corregedoria do Tribunal 
Regional Eleitoral do Ceará (TRE/CE). Em 2000, passou a 
integrar, como juiz, o Pleno daquela Corte. Prestou serviços 
à Assessoria Jurídica da Presidência do TJCE. Indicado pela 
Escola Nacional da Magistratura, participou, em Lisboa, 
Portugal, no ano de 2000, de Curso de Formação de 
Magistrados. No mesmo ano, recebeu a Medalha do Mérito 
Judiciário Clóvis Beviláqua. Foi o presidente do TRE/CE 
no período de outubro de 2009 a janeiro de 2011. 

Militou na Imprensa antes de se dedicar à Justiça, 
dando continuidade à tradição familiar. O avô Luiz dirigiu o 
jornal  "O Unitário" e o pai Gerardo integrou os "Diários 
Associados" no Ceará.

Vice-presidente doTribunal de Justiça do Ceará

A desembargadora Edite Bringel Olinda 
Alencar foi a primeira mulher a ingressar no Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE) pelo critério de merecimento. 
Também foi a primeira ouvidora do Poder Judiciário. A 
magistrada contabiliza 40 anos dedicados à judicatura.

Ela nasceu em 14 de fevereiro, em Saboeiro, 
distante 463 km de Fortaleza. Formou-se em Direito 
pela Universidade Federal do Ceará (UFC), em 1965. 
E n t r e  o s  c u r s o s  r e a l i z a d o s  d e s t a c a m - s e :  
Aperfeiçoamento em Direito Processual Civil pela 
Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec); 
Direito para Juízes e Membros do Ministério Público, 
pela Universidade de Miami (USA); Direito para Juízes 
pela Universidade Complutense de Madrid e Direito 
para Juízes pela Universidade de Coimbra (Portugal).

No Interior, atuou nas Comarcas de Ubajara, 
São Gonçalo do Amarante e Iguatu. Em setembro de 
1981, foi promovida para Fortaleza, atuando como juíza 
Auxiliar da 2ª Vara de Assistência Judiciária aos 
Necessitados e titular da 6ª Vara de Família, da 32ª Vara 
Cível e da 1ª Vara Cível. Foi juíza Auxiliar da Diretoria 
do Fórum Clóvis Beviláqua, juíza Substituta do 
TRE/CE, juíza Eleitoral em Santa Quitéria, São 
Gonçalo do Amarante, Iguatu e Fortaleza. Foi eleita 
para a diretoria da Associação Cearense de Magistrados 
(ACM), sendo duas vezes para o cargo de Tesoureira e 
uma para o cargo de Secretária. Integrava a 3ª Câmara 
Cível do TJCE.

Corregedora geral da Justiça 

Des. Gerardo Brígido presta compromisso ao ser empossado no cargo de vice-presidente 

Desa. Edite Bringel no momento em que prestava compromisso
ao ser empossada corregedora geral da Justiça.
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O desembargador José 
Arísio Lopes da Costa 
tomou posse, no último dia 
28  de  j ane i ro,  como 
presidente do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE). A 
solenidade, ocorrida no 
auditório do Pleno, contou 
com a presença de amigos, 
familiares e autoridades. 
No discurso, José Arísio 
Lopes da Costa agradeceu o 
apoio dos demais desembar-
gadores e disse que irá 
desempenhar as novas 
funções com responsabilida-
de. “Não farei promessas em 
vão. Não assumirei compro-
misso sem a perspectiva de 

Ministros ressaltam qualidades do 
desembargador José Arísio Lopes da Costa

SOLENIDADE

Momento da 

transmissão do cargo 

de Presidente do TJCE 

do desembargador 

Ernani Barreira para o 

desembargador José 

Arísio Lopes da Costa

O novo presidente do TJCE conduz ato solene de posse do vice-presidente e da corregedora geral da Justiça
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que possa cumpri-lo. Modéstia que caracteri-
za minha personalidade assegura apenas que 
envidarei todos os esforços possíveis para 
realizar uma administração consciente e 
segura”, afirmou.
Os desembargadores Luiz Gerardo de 
Pontes Brígido e Edite Bringel Olinda 
Alencar também tomaram posse, respectiva-
mente, como vice-presidente e corregedora 
geral da Justiça. Os novos dirigentes do 
TJCE foram eleitos no dia 9 de dezembro de 
2010 para o biênio 2011/2013.

AUTORIDADES
O ministro Napoleão Maia Filho, do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), esteve 
presente à cerimônia de posse dos novos 
dirigentes do TJCE. Segundo ele, a ascensão 
de José Arísio Lopes da Costa à Presidência 
da Corte de Justiça cearense é um momento 

homenagem da Justiça ao processo 
democrático. “Trata-se de um homem 
talentoso e que acompanhou de perto todo 
o desenrolar da administração anterior, 
estando assim em condições plenas de 
conduzir a Justiça do Ceará aos seus 
verdadeiros ideais”.
Também compareceram à solenidade o 
ministro do STJ, Raul Araújo Filho; o ex-
governador do Ceará, Adauto Bezerra; o 
presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Francisco Caminha; o procura-
dor geral do Estado, Fernando Oliveira; a 
procuradora geral de Justiça, Socorro 
França; a ouvidora geral do Ministério 
Público, procuradora Marylene Barbosa 
Nobre; o presidente da Câmara Municipal 
de Fortaleza, vereador Acrísio Sena; o reitor 
da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
professor Jesualdo Pereira Farias; o diretor ressaltou a trajetória e as virtudes do novo dos mais importantes. “O desembargador 
do Fórum Clóvis Beviláqua, juiz José chefe do Poder Judiciário. Para ele, a posse Arísio é um magistrado experiente, sensato, 
Ricardo Vidal Patrocínio, entre outros.  de José Arísio Lopes da Costa representa sensível, corajoso e firme. O mesmo digo 

dos desembargadores Brígido e Edite. Penso 
que o Tribunal está em mãos excelentes”, 
afirmou.
O ministro Cesar Asfor Rocha, ex-
presidente do STJ, disse que “o desembarga-
dor Arísio tem toda uma vida dedicada à 
magistratura. É um grande julgador e um 
homem com grande experiência administra-
tiva”.
O jurista Paulo Bonavides destacou as 
qualidades e o empenho do novo presidente. 
“Vamos ter à frente da Justiça do Ceará um 
dos desembargadores mais preparados e 
cultos da magistratura”.
O desembargador Ernani Barreira Porto, 
que deixou a Presidência do TJCE, 

Paulo Bonavides, Desembargadores Edite Bringel e Fernando Ximenes,
Conselheiro Waldomiro Távora e seu pai, ex-Prefeito de Mombaça

Desa. Vera Lúcia Correia Lima entrega ramalhete à senhora Luiza de Marilac, esposa do des. Arísio

Autoridades, familiares e amigos prestigiam a posse dos novos dirigentes
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ignorando os sonhos e as crenças formando 
esperanças obstinadas por um porvir de vitórias e 
certezas.

Se pudesse ser ouvido apelaria para a 
autoreflexão e a autocrítica de todos, sem qualquer 
distinção, pois o que falta e urge realizar é a 
identificação da inteligência com sonho num gesto de 
convivência intelectual e de boa vontade, sob os 
exemplos da coragem humana cearensemente 
recriando a nova judicialização brasileira.

Os nossos velhos precisam rejuvenescer 
no espírito e nos compromissos e os nossos moços 
precisam amadurecer, isto é, ficar em estado de 
lucidez e de comunicação, pois se permanecermos 
divididos e nos hostilizando, como se fôssemos 
inimigos em guerra e não somente irmãos 
discordantes por causa de diretrizes e de soluções, 
quem finda perdendo é o Judiciário. O Judiciário sim, 
a máquina judiciária do Brasil.

A evolução criadora não aguarda pelos 
atrasados e inesquecíveis ao tempo dos novos tempos, 
porque como dizia COMTE “o homem é filho do seu 
século”; e os filhos, semeados, quando crescem a eles 
compete colher e plantar novamente.

Eu sonho e pelejo por um Judiciário 
diferente, sem ódio e sem mentira, eficiente e eficaz, 
transparente e consequente. Foi o ideal que de mim 
fez magistrado social e não a ambição ou a vaidade, a 
honraria ou o oportunismo.

O progresso é uma bela palavra mas seu 
impulso vem da mudança, e a mudança tem inimigos 
como assentou Robert Kennedy.

No Estado de Direito que a nação reclama 
e precisa, nós juízes precisamos estar em ação 
apropriada.

No processo judicial que a nação sonha e Ao se despedir da Presidência do Tribunal soluções.
exige, desonestos e preguiçosos, vaidosos e violentos, de Justiça do Ceará (TJCE), o desembargador Ernani Um Judiciário como o nosso que tenta 
estejam onde estiverem, responderão pelos erros que Barreira Porto disse que não iria fazer um balanço das combater os problemas enfrentando-os e lhes dando 
cometeram porque justiça eficiente e democrática conquistas e realizações empreendidas pela Justiça soluções é máquina judiciária rebelde e indomável que 
entre nós é obrigação ética e prerrogativa vocacional, cearense nos dois últimos anos. Para ele, “medir um cria a verdade pelo exemplo, transmitindo-a  sem 
pois somente no diálogo das liberdades e da sonho através de uma análise instantânea das deturpação e vencendo os percalços de forma 
virtualização se encontrarão afinal o Brasil e os realizações visíveis e tangíveis me parece insensato”. racional e incorruptível às gerações que virão, a fim de 
brasileiros.Confira trechos do discurso: que aprendam e retransmitam sua admiração e seu 

As comunicações instantâneas estão “Sei que as palavras o vento leva, amor pela virtualização, único caminho atual para 
modificando a mentalidade das relações sociais. A entretanto, é o mesmo vento que impulsiona a vela e salvação dos nossos compromissos.
história não se faz com recuos e quando retrocede é espalha as sementes. Dois ideais historicamente certos, iremos 
para impulsionar e para prosseguir generosa e fecunda … Entendo que o Judiciário ao invés de viver: virtualização judiciária e forma de conquista do 
como os ventres parideiros. Os nossos tempos são de ampliar o estudo dos atalhos com a supressão do processo seguro, transparente, efetivo e eficaz com 
redenção e de aleluia. Fico pensando nas crianças de direito que deve ser assegurado de forma mais larga e que a sociedade sempre sonhou.
hoje e nas flores de amanhã.consequente aos contendores no que se refere aos Sim, este processo puro não é realejo à 

“A esperança não é a última que morre”, recursos, deve lançar mãos das mais atuais tecnologias procura de mãos, não é a favor das Alturas para o 
pois ela nem morre jamais. Quem morre é a criatura eletrônicas, por elas superando as babaquices de um chão, não é prêmio de bom comportamento, é, sim, 
que traiu a esperança das esperanças humanas.passado que ao invés de enfrentar os problemas, prerrogativa ética que a boa circunstância 

Neste momento de desfecho certamente prefere perder tempo com discussões postiças e falsas. governamental do Ceará permite realizar agora como 
era prenunciado que fosse feito um balanço das condição de consciência, decorrente de um propício A modernização tecnológica do processo 
conquistas e realizações empreendidas no último momento administrativo que autoriza a realização deixou de ser misteriosa e acadêmica, pois como os 
biênio. Contudo, medir um sonho através de uma desta revolução que era um sonho, presidida por um vetustos espartilhos se desmoralizaram fazendo com 
análise instantânea das realizações visíveis e tangíveis Executivo, um Legislativo e um Judiciário que atuam que o corpo social e a sua consciência se recusem a 
me parece insensato, pois como proclama Antoine de como se fosse pelo comando de uma batuta unida e vesti-los e a repeti-los. O que desponta como 
Saint-Exupéry, “o essencial é invisível aos olhos”.reunida na cabeceira do Estado com a participação de civilização na atual organização judiciária é sumo das 

Apenas com o olhar do futuro é possível todos os operadores do Direito, sob o compromisso convicções populares e não suco dos galhos 
analisar impassivelmente as conquistas, as vitórias ou da Lei, acima da contingência e do efêmero e diante da aristocráticos. Esse Judiciário sangue azul, azulado ou 

majestade de podermos logo e logo criar uma mesmo as falhas de quem supõe haver realizado. azulino é engodo inaceitável, pois a pior mistificação é 
sociedade feliz e digna do progresso e da justiça. Prefiro que guardem a revista que hoje é distribuída, a que é alinhavada com meias ações e com meias 

para que daqui a dois anos, a um passar de folhas, Sorte ou bênção que através desses dois palavras.
possamos declamar os ganhos alcançados pelo Poder anos que se foram, seguidos dos dois que virão e dos Quando o povo se manisfesta sem 
Judiciário do Estado do Ceará, confrontando-os com outros que lhe haverão de seguir, temos convicção da temores acerca das demoras dos processos que lhe 

aurora que se levanta depois da noite, mais lúgubre os possíveis equívocos pelo sonho cometido.dizem respeito como passado, presente e futuro, tudo 
que seja. Assim, não quero dedicar este festivo passa a se fundir e a se galvanizar feito memória e 

O dinamismo dos exemplos da retidão momento a balanços, análises ou blasoneios. Quero imaginação, sentido e unidade, porque os 
administrativa contaminam todos os envolvidos nesta devotá-lo aos meus pares que hoje assumem o mesmo componentes da máquina judiciária buscaram na 
luta. encargo, a mesma missão, o mesmo sonho que assumi experiência do próprio povo na sua inspiração e 

há dois anos; o de liderar e gerir o Judiciário, DISRAELI dizia que “a vida é muito curta fortaleza, identificando os problemas, os valores e os 
para admitir grandes proezas”, porém se mesmo curta alcançando sempre o bem comum, a paz social e a conhecimentos das soluções resultantes do 
vier a ser, o seu pouco tempo não pode ser perdido plena realização da Justiça”.enfrentamento verdadeiro dos problemas e das 

Desembargador Ernani Barreira Porto 
destaca projeto de virtualização

DESPEDIDA
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Des. Luiz Gerardo de Pontes Brígido - Vice-Presidente

Desa. Edite Bringel Olinda Alencar - Corregedora Geral

da Justiça

Des. Ernani Barreira Porto

Des. João Byron de Figueirêdo Frota

Des. Francisco Haroldo Rodrigues de Albuquerque

Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha

Des. Rômulo Moreira de Deus

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. Celso Albuquerque Macêdo

Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva

Des. Francisco Sales Neto

Desa. Maria Estela Aragão Brilhante

Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira

Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo

Des. Francisco Pedrosa Teixeira

Desa.Vera Lúcia Correia Lima

Des. Francisco Barbosa Filho

Des. Francisco Suenon Bastos Mota

Des. Clécio Aguiar de Magalhães

Des. Francisco Auricélio Pontes

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

Des. Durval Aires Filho

Desa. Francisca Adelineide Viana

Des. Francisco Gladyson Pontes

“O desembargador José Arísio Lopes da Costa é magistrado de carreira 
brilhante, muito trabalhador. O Tribunal vai ganhar com o acesso dele à 
Presidência. Não só dele, mas também do desembargador Luiz Gerardo de 
Pontes Brígido, que tem larga experiência. Chega agora do Tribunal Regional  
Eleitoral. A desembargadora Edite Bringel, também de carreira, com 
experiência. Acredito que o Tribunal vai ganhar muito com a posse dos três”.

Desembargador Francisco Haroldo Rodrigues de Albuquerque
Convocado para o Superior Tribunal de Justiça (STJ)

“Vejo com muita alegria a chegada dos novos dirigentes do Tribunal de 
Justiça. Eles, sem dúvida, vão ter uma responsabilidade muito forte que é a 
questão da virtualização da Justiça do Ceará. Reputo como importante essa 
virtualização, pois ela dará uma maior celeridade ao Judiciário”. 

Socorro França
Procuradora geral de Justiça do Ceará

“É um momento salutar. Tenho certeza de que o desembargador José 
Arísio Lopes dará continuidade a uma das principais obras do 
desembargador Ernani Barreira, a virtualização dos processos. Para nós, da 
advocacia pública, esse é um aspecto fundamental da modernização do 
Poder Judiciário e tenho certeza que será aprofundado na nova gestão”.

Martônio Mont'Alverne
Procurador geral do Município

“É um momento muito feliz para a sociedade cearense. A Presidência do 
TJCE está entregue a este grande homem público. Além de juiz talentoso, é 
um homem muito responsável e certamente impulsionará o Poder Judiciário a 
prestar grandes serviços aos jurisdicionados”.

Raul Araújo Filho
Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

“É um momento muito positivo, esperamos que ele faça uma grande 
gestão com a conclusão dos projetos em andamento, como a virtualização 
e o provimento dos cargos de juiz de Direito. Construímos uma relação 
muito boa na gestão anterior, marcada pela maturidade e serenidade e 
esperamos que tenha continuidade nesta nova gestão”. 

Juiz Marcelo Roseno de Oliveira
Presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM)

“O desembargador Arísio é uma pessoa que todos os advogados, 
membros do Ministério Público, procuradores, defensores e cidadãos vão 
ter em alta conta porque ele sabe atender, respeita as pessoas, sabe 
compreender e é uma pessoa de bem. É um homem preparado que vai 
abrilhantar este Tribunal junto com os outros dirigentes”.  

Fernando Oliveira
Procurador geral do Estado

Depoimentos
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Juiz Inácio de Alencar Cortez Neto - convocado para substituir o Des. Francisco
 Haroldo Rodrigues de Albuquerque


