
TJCE empossa oito novos desembargadores

O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) recebeu oito novos
desembargadores num dia histórico para o Judiciário estadual. A sessão extraordinária de
posse, ocorrida no dia 26 de novembro, reuniu autoridades dos três Poderes e marcou uma
nova etapa na Justiça cearense. A composição plenária passou a contar com 35
desembargadores em 2009. Uma vaga é da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE)
que será preenchida posteriormente. No próximo ano, o Tribunal Pleno terá a composição
de 43 desembargadores. Pág. 4 e 5
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P od e r J u d i c i á r i o

realiza programação

de Natal no Tribunal

de Justiça e no Fórum

Clóvis Beviláqua.
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Mutirão Carcerário

analisa mais de 10

mil processos de

réus presos no

Estado do Ceará.
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Novas instalações

d o F ó r u m d e

Pindoretama são

i n a u g u r a d a s e m

manhã festiva.



Festa do Natal de 2009 dos
servidores do Poder Judiciário
estadual terá responsabilidade
social, atrações artísticas e

culturais, além de distribuição de brindes
e prêmios. A comissão organizadora,
coordenada pela sra. Monique Gurgel,
esposa do presidente do Tribunal de
Justiça do Ceará (TJCE), Ernani
Barreira, prepara uma série de novidades
para o período de 15 a 18 de dezembro,
que antecede as festas de fim de ano.

Entre as novidades está a
realização de Bazar Natalino, com a
participação do Núcleo de Assistência ao
Presidiário e Apoio ao Egresso (Napae).
Serão postos à venda, nos dias 15 e 16, no
TJCE e no Fórum Clóvis Beviláqua,
trabalhos artesanais de presidiários do
Instituto Penal Professor Olavo Oliveira
II (IPPOO II) e do Instituto Penal
Feminino Auri Moura Costa, como

tapeçaria, bordados, pinturas, crochê e
ponto cruz. O valor arrecadado será
entregue aos familiares dos detentos.

Outra novidade é a chegada de
Papai Noel de helicóptero à Praça da
Justiça, no Cambeba, dia 18 às 17h30.
Além disso, a programação especial terá
culto evangélico, celebração eucarística,
espaço recreativo para crianças e
distribuição de brinquedos, show com o
cantor Gustavo Serpa, coral das crianças
do Colégio Christus e da Câmara de
Dirigentes Logistas de Fortaleza (CDL).

Todos os servidores da Capital
concorrerão, por sorteio, a prêmios. Os
servidores lotados no Interior ganharão
um brinde. Também haverá distribuição
de cestas natalinas.

No dia 18, às 17h20, o
presidente do TJCE saudará os
servidores da Justiça.

Festa de Natal do Judiciário acontece
de 15 a 18 de dezembro
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A
15/12

a
17/12

Bazar Natalino com participação do Núcleo de
Assistência ao Presidiário e Apoio ao Egresso -
NAPAE, no TJCE e no Fórum

16/12

17/12

18/12

Coral das crianças da CDL no Fórum (13h)  e no
TJCE e Corregedoria (14h)

Data Atividade

Culto Evangélico no Auditório do TJCE (15h)

Missa, presépio vivo e Coral das Crianças do
Colégio Christus no TJCE (16h)

Mensagem do Des. Ernani Barreira (17h20)

Chegada do Papai Noel de helicóptero no TJCE
(17h30)

Show Gustavo Serpa, sorteio de brindes durante a
apresentação no TJCE (18h)

Encerramento (19h30)

Programação

Espaço recreativo para as crianças e distribuição
de brinquedos (17h45)

Entrega dos vouchers (cesta natalina, ticket-lanche
e número para concorrer ao sorteio de brindes).
TJCE e Fórum (11h-17h)

trabalho de ressocialização dos
apenados e egressos do sistema
carcerário ganhou força no
Estado, este ano, com a

realização do Mutirão Carcerário do Ceará.
Coordenado pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e pela Corregedoria Geral de
Justiça, com o apoio do Tribunal de Justiça
do Ceará (TJCE), o Mutirão aconteceu, de
13 de julho a 2 de dezembro, na Capital e
no Interior do Estado.

Durante a solenidade de
encerramento, no TJCE, no dia 2 de
dezembro último, o coordenador geral do
Mutirão no Estado, desembargador João
Byron Figueirêdo Frota, Corregedor do
Judiciário, disse que a ideia do CNJ foi
inovadora e uma demonstração de
pioneirismo e coragem.

O Mutirão analisou 10.151
processos de réus presos em todo o
Estado. Foram concedidos 4.050
benefícios como transferência de unidade
penal, progressão de regime e trabalho
externo, além de 2.824 alvarás de soltura.

O presidente do TJCE,
desembargador Ernani Barreira Porto,
ressaltou a importância da união entre
juízes, promotores, defensores públicos e
servidores. “O Mutirão beneficiou de
alguma maneira 40% da população

carcerária do Estado”, disse o presidente.

A atuação do Mutirão Carcerário
do Ceará também se estendeu para a
vistoria de unidades prisionais.
Coordenada pelo juiz federal e
representante do CNJ, Marcelo Lobão, a
equipe do Mutirão visitou vários presídios
em quase cinco meses de trabalho.

As visitas resultaram em
transferências de presos e até em
interdição, como foi o caso da Colônia
Agropastoril do Amanari, em Maranguape,
na Região Metropolitana de Fortaleza.

Para o analista judiciário à
disposição do CNJ, David Pereira Cruz, a

avaliação das condições das unidades
prisionais faz parte do processo de
recuperação dos apenados. “O trabalho do
Mutirão é necessariamente de exame de
processos, mas, ao fazer isso, a questão
carcerária vem à tona. É importante ver em
que locais e condições as penas estão
sendo executadas. Aqui no Ceará vimos
condições inadequadas tanto do ponto de
vista da higiene como da alimentação e da
documentação. São inadequadas porque
no Brasil não tem prisão perpétua nem
pena de morte, então o Estado deve
viabilizar condições para que as pessoas
voltem recuperadas à sociedade”,
acrescentou.

O

Des. Byron Frota coordenou, juntamente com o CNJ, o Mutirão Carcerário no Ceará
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Mutirão Carcerário analisa mais de 10 mil processos
RESSOCIALIZAÇÃO
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Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração
será apresentado aos servidores em janeiro de 2010

Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração (PCCR) do
Poder Judiciário estadual
deverá ser discutido com os

servidores na segunda quinzena de
janeiro de 2010. A informação é do
secretário de Recursos Humanos e
Gestão do Fermoju, Ramiro Barroso.
Ele afirmou ainda que depois da
discussão com os servidores, o
presidente do Tribunal de Justiça do
Ceará (TJCE), desembargador Ernani
Barreira Porto, levará o documento ao
Tribunal Pleno, conversará com o
governador do Estado, Cid Ferreira

Gomes, e com o presidente da
Assembléia Legislativa do Ceará,
deputado Domingos Filho, para então
encaminhar o projeto ao Legislativo.

Ramiro Barroso explicou que a
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
empresa contratada, está cumprindo o
prazo para elaboração do Plano. “Pelo
cronograma, a Minuta de Projeto de Lei
e Exposição de Motivos que serão
apresentados às instâncias competentes
para sua aprovação, está prevista para ser
concluída neste mês de dezembro de
2009", esclareceu.

A FGV está trabalhando, desde o
último mês de julho, no PCCR, que
contém a estrutura salarial e de carreiras e
os custos cor respondentes de
implementação do novo Plano. Os
técnicos da Fundação analisaram pleitos
do Sindicato dos Oficiais de Justiça do
Estado do Ceará (Sincojust), do Sindicato
dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado do Ceará (Sinspojuce) e da
Associação dos Analistas Judiciários do
Estado do Ceará (Aajuce). As
reivindicações dos servidores foram
entregues durante reunião realizada no
dia 14 de outubro de 2009.

O

inauguração das novas
instalações do Fórum da
Comarca de Pindoretama,
distante 49 km de Fortaleza,

reuniu autoridades do Judiciário, da
política local e convidados, no último dia
8 de dezembro, durante solenidade
animada pela Orquestra de Sopro da
cidade.

O evento contou com a
participação do presidente do Tribunal
de Jus t i ça do Ceará (TJCE) ,
desembargador Ernani Barreira Porto,
do v ice -pres idente do TJCE,
desembargador José Arísio Lopes da
Costa, da diretora do Fórum de
Pindoretama, juíza Regma Aguiar Dias
Janebro, e da prefeita do município,
Regina Lúcia Vasconcelos Albino.

O pároco do município, padre
José Airton Lima, fez a benção do novo
Fórum que deverá receber o nome do
desembargador Wilton Machado
Carneiro, falecido no último dia 3 de
dezembro. A proposição será submetida
ao Pleno do TJCE.

A parte cultural da solenidade
ficou por conta da Orquestra de Sopro
de Pindoretama, que executou, sob a
regência do maestro Arlen França, o
Hino Nacional brasileiro, músicas
regionais e natalinas. Fundada em 1999,
a Orquestra conta com 60 músicos entre

crianças e adolescentes de escolas
públicas e já se apresentou duas vezes na
Alemanha (2002 e 2006), representando
o Brasil em festivais.

Para o desembargador Ernani
Ba r r e i r a Por to, o Fór um de
Pindoretama representa uma nova
concepção do Poder Judiciário do
Ceará, que está trabalhando para
aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Na
opinião dele, a justiça da “briga” tem que
ser substituída pela justiça da pacificação
social. “Temos a consciência de que a
sociedade não está satisfeita com o
Judiciário. Sabendo disso, estamos

mudando o nosso modo de trabalhar
para atender aos anseios da sociedade. A
justiça cearense vive um novo tempo, o
da humildade e da reflexão”.

O novo Fórum, que é
totalmente adaptado para pessoas com
necessidades especiais, abrigará a Vara
Única da Comarca, salão do júri com 64
lugares, salas para o Ministério Público,
Defensoria Pública, Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), oficiais de
Justiça, sala de audiências, além de
arquivo e refeitório. A obra, com valor
pouco superior a R$ 310 mil, foi
concluída no prazo de 10 meses.

A

Des. José Arísio Lopes da Costa, prefeita Regina Albino, juíza Regma Janebro e des. Ernani Barreira

Inaugurado novo Fórum de Pindoretama
INFRAESTRUTURA
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Oito novos desembargadores
integram o Tribunal de Justiça

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

Ernani Barreira Porto, em solenidade
histórica realizada no dia 26 de novembro
deste ano, com a presença do presidente do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro
Cesar Asfor Rocha, de outras autoridades
do Estado, familiares e convidados,
empossou oito juízes de Direito de
E n t r â n c i a F i n a l n o c a r g o d e
desembargador. Os magistrados foram
eleitos no dia 18 de novembro passado.

Dos oito desembargadores que
tomaram posse, sete ocuparam os cargos
criados pela Lei Estadual nº 14.407, de 15
de julho deste ano, que alterou o Código de
Divisão e Organização Judiciária do Estado
do Ceará. O outro magistrado, no caso, o
desembargador Francisco Auricélio Pontes,
tomou posse na vaga decorrente da
aposentadoria da desembargadora Gizela

Nunes da Costa, em 22 de outubro passado.
Ficou faltando preencher a vaga do quinto
constitucional destinada à Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB)-seção Ceará.

A criação dos cargos tem
fundamento nas disposições da Lei estadual
nº 14.407, de 15 de julho do corrente ano,
que também alterou a Lei estadual nº
12.342, de 18 de julho de 1994, do Código
de Divisão e Organização Judiciária do
Estado do Ceará.

As oito vagas foram classificadas
pelos critérios de merecimento e
antiguidade, sendo quatro por merecimento
e quatro por antiguidade, conforme a
Portaria nº 1.285, de 19 de outubro de 2009.

Pela ordem e pelo critério de
antiguidade foram empossados: Francisco
Barbosa Filho; Wilton Machado Carneiro;
Clécio Aguiar de Magalhães; e Francisco
Auricélio Pontes.

Pelo critério de merecimento,
também pela ordem, os desembargadores
empossados foram: Francisco Suenon
Bastos Mota; Paulo Camelo Timbó;
Emanuel Leite Albuquerque e Sérgia Maria
Mendonça Miranda.

Os novos desembargadores vão
compor as turmas da 5ª e da 6ª Câmara
Cível, criadas por meio do Assento
Regimental nº 31/2009, publicada no
Diário da Justiça do dia 1º de outubro de
2009.

Eleito no dia 18 de novembro de
2009 e empossado no dia 26 do mesmo
mês, o desembargador Wilton Machado
Carneiro, de 64 anos, faleceu na manhã do
dia 3 de dezembro de 2009, vítima de
ataque cardíaco. O desembargador Wilton
Machado Carneiro, de 64 anos, era natural
de Fortaleza.

FALECIMENTO

O
Des. Ernani Barreira Porto com os novos desembargadores
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Natural de Morada Nova,
ingressou na magistratura em 9
de outubro de 1976, na Comarca
de Saboeiro.

Exerceu a magistratura nas
comarcas de Pacatuba, Campos
Sales, Icó, Limoeiro do Norte e
na 13ª Vara Cível de Fortaleza.
Foi titular da 118ª Zona Eleitoral
e juiz auxiliar da 3ª, 6ª e 16ª Varas
de Família.

Graduou-se em Direito pela
Universidade Federal do Ceará
(UFC), em 1969. Cursou
Especialização em Direito
Público e participou de curso de
Direito Comparado na França.

Natural de Fortaleza, Clécio
Aguiar de Magalhães ingressou
na magistratura em 1976 na
Comarca de Jardim.

Passou pelas comarcas de
Nova Russas, Aquiraz e
Crateús, sendo promovido, por
merecimento, para a 14ª Vara de
Família, em Fortaleza.

Foi coordenador das Varas
Cíveis, de Família, de Sucessões,
de Infância e Adolescência e
ouvidor do Fórum Clóvis
Beviláqua. Exerceu também o
cargo de desembargador
convocado em 2009.

Teve acesso à magistratura,
como juiz substituto da Comarca
de Boa Viagem, em 1971. Passou
pelas comarcas de Tianguá,
Maranguape e Fortaleza, onde foi
titular também da 10ª e da 19ª
Varas Cíveis e da 2ª Vara de
Execuções Fiscais e Crimes
Contra a Ordem Tributária.

Integrou a 4ª Turma do
Fórum das Turmas Recursais
Professor Dolor Barreira.

Assumiu, temporariamente,
como desembargador do TJCE,
em dois períodos: 2001 a 2003 e a
partir de agosto de 2009.

Nomeado desembargador
por antiguidade, é natural de
Jaguaruana e ingressou na
magistratura estadual no dia
23 de janeiro de 1981, como
juiz substituto da Comarca de
Pedra Branca.

Exerceu a magistratura nas
comarcas de Russas e Iguatu.
Em Fortaleza, foi juiz auxiliar
da 6ª Vara Cível e titular da 18ª
Vara Cível, além de ter sido
juiz auxiliar da Diretoria do
Fórum Clóvis Beviláqua. Foi
desembargador convocado
duas vezes, em 2000 e 2005.

Assumiu a magistratura no
dia 1º de setembro de 1985, em
Orós, no cargo de juíza
substituta. Exerceu a judicatura
nas comarcas de Icó, Lavras da
Mangabeira e Baturité, além da
titularidade da 6ª Vara do Júri e
da 19ª Vara Cível de Fortaleza.

A magistrada tem curso de
Especialização em Processo
Civil, pela Universidade
Federal do Ceará (UFC),
Especialização em Processo
Penal, pela Universidade de
Fortaleza (Unifor), e Mestrado
em Direito Constitucional,
também pela Unifor.

Ingressou na magistratura
como juiz substituto, no dia 1º
de setembro de 1986, na
Comarca de Reriutaba. Exerceu
a judicatura nas comarcas de
Redenção e Crateús, no
período de 1986 a 1992.

O magistrado é especialista
em Direito Constitucional e
D i r e i t o P r o c e s s u a l
C o n s t i t u c i o n a l p e l a
Universidade Estadual do
Ceará (Uece) e doutor em
Ciências Jurídicas e Sociais pela
Universidad Del Museo Social
Argentino (UMSA), de Buenos
Aires, na Argentina.

Natural de Tamboril, foi
defensor público em Cascavel e
promotor de Justiça em Cariré.

Ingressou na magistratura,
como juiz substituto, no dia 21
de janeiro de 1981, na Comarca
de Coreaú. Exerceu o cargo em
diversas comarcas do interior e
foi titular da 4ª Vara do Júri do
Fórum Clóvis Beviláqua.

Foi juiz auxiliar da Diretoria
do Fórum Clóvis Beviláqua, 1º
juiz ouvidor da comarca de
Fortaleza, coordenador das
Varas Criminais, vice-diretor do
Fórum e membro do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão
(Cepe) da Esmec.

Natural de Cedro, é juiz de
Direito desde 3 de agosto de
1974, tendo exercido a
judicatura como titular nas
comarcas de Car ir iaçu,
Mombaça, Barbalha, Itapipoca
e Juazeiro do Norte. No dia 20
de março de 1990, foi removido
para Fortaleza, assumindo a 2ª
Vara da Infância e Juventude.

Foi juiz eleitoral em diversas
Zonas, inclusive em Fortaleza.

Exerceu a função de juiz de
D i r e i t o A u x i l i a r d a
Corregedoria Geral da Justiça,
juiz ouvidor do Fórum Clóvis
Beviláqua e coordenador das
Varas do Juizado da Infância e
da Juventude.

Francisco Auricélio PontesClécio Aguiar de MagalhãesWilton Machado CarneiroFrancisco Barbosa Filho

Francisco Suenon Bastos Mota Paulo Camelo Timbó Emanuel Leite Albuquerque Sérgia Maria Mendonça Miranda
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Bancada federal apóia virtualização
do Judiciário

Fonaje reuniu juízes de todo o País

A Comunicação no Judiciário

A bancada cearense em Brasília
inseriu o Programa de Inovação e
Modernização do Poder Judiciário do
Estado do Ceará entre as emendas a
serem apresentadas ao Orçamento
Geral da União para o ano de 2010.

Pelo acordo firmado entre os
deputados federais do Ceará e o
governador do Estado, Cid Gomes, o
governo estadual terá direito a cinco
emendas no Orçamento da União, que,
se aprovadas, deverão incluir o
programa de modernização do
Judiciário cearense.

Com a execução do programa,
todas as unidades judiciárias do Estado
passarão a funcionar de forma virtual, o
que tornará a tramitação das ações mais
célere e eliminará os processos de
papel.

No dia 11 de novembro, o
presidente do Tribunal de Justiça do
Ceará (TJCE), desembargador Ernani
Barreira Porto, apresentou o programa
aos deputados federais José Guimarães,
líder da bancada cearense em Brasília,
Ariosto Holanda, Arnon Bezerra,
Eugênio Rabelo, José Airton Cirilo e
Paulo Henrique Lustosa.

O XXVI Fórum Nacional de
Juizados Especiais (Fonaje), realizado
de 25 a 27 de novembro último, reuniu
juízes de todo o País no Ponta Mar
Hotel, em Fortaleza. Coordenado pelo
desembargador José Mário dos Martins
Coelho e pelos juízes José Ricardo
Vidal Patrocínio e Mário Parente
Teófilo Neto, o evento contou com a
participação de personalidades do

mundo jur íd ico, es tudantes e
convidados, dentre eles, o deputado
federal Ciro Gomes (PPS), que na
palestra de encerramento, disse que o
Brasil não tem um Poder Judiciário
moderno em virtude de uma legislação
processual ultrapassada, que ainda está
ligada ao século XIX.

O presidente do Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará (TJCE) ,
desembargador Ernani Barreira Porto,
que esteve no Fórum, ressaltou a
importância dos juizados especiais para
a efetividade da Justiça. O presidente do
Fonaje, juiz Flávio Fernando Almeida
da Fonseca, dirigiu a mesa dos trabalhos
e o juiz federal Judicael Sudário de
Pinho fez a palestra de abertura oficial
do evento.

A Assessoria de Comunicação do
Poder Judiciário estadual tem pautado
as ações de acordo com o novo tempo
de transparência vivido pela Justiça
brasileira. Estimulado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), tribunais de

todo o país têm reforçado a estrutura de
comun icação para da r amp la
divulgação às atividades desenvolvidas
em prol da sociedade. No Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará (TJCE), os
trabalhos vêm sendo desenvolvidos
segundo normas do CNJ, especificadas
na Resolução nº 85, de 8 de setembro de
2009, e orientação do chefe do Poder
Judiciário cearense, desembargador
Ernani Barreira Porto.

Uma das diretrizes é disseminar as
ações do Poder Judiciário para os
diferentes segmentos sociais. Nesse
sentido, a Assessoria de Comunicação
do TJCE mantém dois boletins diários
com informações sobre decisões de
juízes, desembargadores, Pleno,
Câmaras Cíveis, Câmaras Criminais,
Turmas Recursais, eventos e programas
realizados no Judiciário cearense.

Além dos boletins informativos, a
Assessoria de Comunicação produz
notícias para o portal do TJCE, cria
campanhas institucionais, edita o jornal
“Judiciário Notícias”, faz a interação
com os órgãos de comunicação do
Ceará e de outros estados. Também é
responsável pelo clipping de notícias
referentes ao Poder Judiciário do
Estado publicadas em jornais e
veiculadas em sites.

Para estreitar o relacionamento
com o público externo, a Assessoria
mantém um canal aberto a sugestões e
reclamações no portal www.tjce.jus.br,
por meio do link “Fale com a Assessoria
de Comunicação”. Desde que foi
estruturada, no final de fevereiro deste
ano, a equipe da Assessoria, que atua no
TJCE e no Fórum Clóvis Beviláqua,
produziu 1.200 matérias jornalísticas
até a primeira semana de dezembro.

6Judiciário Notícias

Des. Luiz Gerardo Brígido, dep. José Guimarães e des. Ernani Barreira Porto

Dep.  Federal Ciro Gomes durante palestra no Fonaje
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Reunião Preparatória da Cúpula

Judicial Ibero-Americana

Biblioteca da Esmec é inaugurada

Fórum de Caucaia terá 11 Varas

Modernização, transparência
e criação de um canal interativo para
interligar o Poder Judiciário de 23
países. Esses foram os três eixos
principais de debates da III Reunião
Preparatória da XV Cúpula Judicial
Ibero-Americana, realizada entre os
dias 2 e 4 de dezembro, no Hotel Gran
Marquise, em Fortaleza.

Organizado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), com apoio
do Tribunal de Justiça do Ceará
( T J C E ) , o e v e n t o r e u n i u
representantes da Justiça de 23 países
ibero-americanos. A solenidade de
abertura foi presidida pelo presidente
do STJ, ministro Cesar Asfor Rocha.

O desembargador Ernani
Barreira destacou a importância do
encontro para a justiça cearense. “A
realização do evento aqui é uma
oportunidade que nos oferecem todos
esses países de contribuir e aferir os
caminhos que estão sendo dados ao
Judiciário Cearense”, enfatizou.

A XV edição da Cúpula
Judicial acontecerá na cidade de
Montevidéu, no Uruguai, entre os dias
28 e 30 de abril de 2010, e terá como
tema: “O Papel do Juiz na Sociedade
Contemporânea, a Imagem da Justiça e
as Relações com a Sociedade”.

A bibl ioteca da Escola
Superior da Magistratura do Ceará
(Esmec) foi reinaugurada no último dia
25 de novembro com o nome do Juiz
de Direito Roberto Jorge Feitosa de
Carvalho, recentemente falecido em
acidente de trânsito. A solenidade de
descerramento da placa foi conduzida
pelo diretor da Esmec, desembargador
Raimundo Eymard Ribeiro de
Amoreira, e pelo novo coordenador da
escola, juiz Durval Aires Filho.

O juiz Roberto Jorge era
titular da Comarca de Cariré e
integrava a equipe de trabalho que
o r g a n i z a va o I I I C o n g r e s s o
Iberoamericano sobre Cooperação
Judicial, realizado em novembro
passado, em Fortaleza.

No acervo da biblioteca
constam, além de livros jurídicos,
periódicos técnicos e científicos,
monografias de ex-alunos dos cursos
de Especialização ofertados pela
instituição, bem como CDs, DVDs,
obras raras na área do Direito e os
manuscr i tos do jur is ta Clóvis
Beviláqua, inclusive o projeto original
do Código Civil Brasileiro de 1916.

O novo Fórum da Comarca de
Caucaia deverá ser inaugurado ainda
este ano. O prédio já abriga o
funcionamento de seis varas, em um
investimento estimado em R$ 5
milhões.

A solenidade de inauguração
estava agendada para o dia 4 de
dezembro, mas foi adiada em virtude

do falecimento do desembargador
Wilton Machado Carneiro, vítima de
ataque cardíaco na manhã do dia 3.

O Fórum de Caucaia foi
construído numa área de 2.890 m²,
dotando a comarca de modernas
i n s t a l a ç õ e s , c o m a m b i e n t e s
dimensionados adequadamente e
mobiliário com o mais alto grau de
e r g o n o m e t r i a , p r i o r i z a n d o a
funcionalidade e o bem estar dos
servidores, juízes e jurisdicionados.

Em 2010, está prevista a
implantação de cinco novas varas na
C o m a r c a d e C a u c a i a . O u t r o
pavimento será construído para
abrigar as novas unidades judiciárias.

Juiz Durval Aires Filho e desembargador Raimundo Eymard de Amoreira

Presidente do STJ ministro Cesar Asfor Rocha
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Serviço:
A nova edificação está localizada na Av. João Alfredo,
S/N, no  Centro Administrativo, Estrada do Garrote,
Lagoa do Pabuçu, em Caucaia, Região Metropolitana
de Fortaleza.



Tribunal Pleno

Expediente

Semana Nacional da Conciliação
no Ceará termina com 54% de acordos

Semana Nac iona l da
Conciliação deste ano foi
encerrada no último dia 11 de
dezembro com 54,21% de

acordos em todo o Ceará. Em cinco
dias, foram realizadas 15.317 audiências
e 8.303 conciliações.

No Interior, os trabalhos foram
coordenados pela Corregedoria Geral da
Justiça que contabilizou um bom índice
de acordos, de 58,38%, em 9.688 sessões
que geraram 5.656 conciliações. Na
Capital, houve 5.629 audiências, sendo
que 2.647 processos foram resolvidos,
resultando em um percentual de êxito de
47,02%.

De 7 a 11 de dezembro, as
audiências foram realizadas nas 30 Varas
Cíveis, nas 18 Varas de Família e nas
cinco Varas de Sucessões do Fórum
Clóvis Beviláqua, além das 20 Unidades
dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais, nas Centrais de Conciliação
de 1ª e 2ª Instâncias, no Fórum das
Turmas Recursais e nos Fóruns do
Interior do Estado.

De acordo com o coordenador
da Semana da Conciliação na Comarca
de Fortaleza, juiz Mário Parente Teófilo
Neto, os acordos realizados vão
contribuir tanto para a redução do
número de processos como para
consolidar a cultura de paz no Estado.
“Os resultados da Semana foram
bastante positivos, sobretudo porque
ficamos acima da média nacional de
conciliações, que é de 42%. Isso mostra
que a conciliação vem se consolidando,
no Ceará, como a solução ideal para
resolver os conflitos e demonstra uma
nova visão acerca da finalidade dos
processos, que não é um instrumento só
de litígio, de briga”, analisa o magistrado.

A Semana da Conciliação
contou mais uma vez com a parceria do
Sindicato das Empresas de Transporte
de Passageiros do Estado do Ceará
(Sindiônibus), que viabilizou o
transporte público gratuito para todos
os que foram intimados pela Justiça para
comparecer às audiências no Fórum
Clóvis Beviláqua, em Fortaleza.

A

Chefe da Assessoria de Comunicação:
Edição:
Textos:

Diagramação:

Assessoria de Comunicação do Poder Judiciário

Regina Luna
Ícaro Joathan

Amaury Cândido, Crisley Cavalcante, Diego Silveira,
Edson Gomes, Luciberto Forte, Carolina Uchôa, Inácio
Aguiar, Natália Coutinho e Wânia Caldas

Eduardo Torres e Nadson Fernandes

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
Tel.: (85) 3216.2847/2531 Fax: (85) 3216.2512
E-mail: imprensa@tjce.jus.br
Av. Gal. Afonso Lima S/N - Centro Administrativo
Cambeba - Fortaleza-CE
CEP: 60.830-120

Francisco José e

Francisco José Martins Câmara - Diretor do Fórum Clóvis Beviláqua

Secretário Geral

Secretário de Administração

Secretário de

Tecnologia da Informação

Secretário Judiciário

Secretário de Finanças

- Secretário de Recursos Humanos e

Gestão do FERMOJU

Juiz-Auxiliar da Presidência

Assessor Especial da Presidência

Auditor-chefe de

Controle Interno

Assessor de Planejamento

Assessora de Cerimonial

Consultora Jurídica

Assistente Militar

Raimundo Hélio Leite -

Eliardo Ximenes Rodrigues -

Francisco José Porto Montenegro -

Francisco Zacarias Silveira de Araújo -

Luís Eduardo Fontenelle Barros -

Ramiro Barroso

Hortênsio Augusto Pires Nogueira -

Alexandre Sampaio Guizardi -

Francisco Gladstone de Brito Almeida -

Luiz Ethevaldo de Albuquerque Guimarães -

Alessandra Bezerra Aragão -

Veleda Maria Vieira Bastos -

Augusto Nirlando Monteiro Vieira Major PM -

Audiência de conciliação no Fórum Clóvis Bevilágua

* Assumiu temporariamente o cargo de ministro do STJ
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Des. Ernani Barreira Porto - Presidente

Des. José Arísio Lopes da Costa - Vice-Presidente

Des. João Byron de Figueirêdo Frota - Corregedor
Geral da Justiça

Des. Francisco Haroldo Rodrigues de Albuquerque*

Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha

Des. Rômulo Moreira de Deus

Des. Luiz Gerardo de Pontes Brígido

Des. Ademar Mendes Bezerra

Desa. Edite Bringel Olinda Alencar

Desa. Maria Iracema do Vale Holanda

Des. José Mário Dos Martins Coelho

Desa. Maria Sirene de Souza Sobreira

Des. Raimundo Eymard Ribeiro de Amoreira

Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes

Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes

Des. LincolnTavares Dantas

Des. Celso Albuquerque Macêdo

Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva

Des. Francisco Sales Neto

Des. Raul Araújo Filho

Desa. Maria Estela Aragão Brilhante

Des. Francisco Gurgel Holanda

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
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