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Des. Washington Araújo assume Presidência do TJCE
Julgar o processo de quem precisa da decisão judicial. 

Este é o principal objetivo da nova Administração do Tribu-
nal de Justiça do Ceará (TJCE), que atuará durante os próxi-
mos dois anos. À frente da Gestão 2019/2021 está o desem-
bargador Washington Luis Bezerra de Araújo, empossado 
presidente do TJCE no dia 31 de janeiro deste ano. O magis-
trado comandará o Judiciário estadual ao lado da vice-pre-
sidente, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, e 
do corregedor-geral, desembargador Teodoro Silva Santos, 
que tomaram posse na mesma data.

No discurso de posse e nas primeiras reuniões de tra-
balho, inclusive com juízes, o presidente tem afirmado que 
atuará para que o processo do cidadão seja solucionado no 
menor tempo possível. O magistrado elencou como princi-
pal meta dar celeridade à prestação jurisdicional.

“Para ele [cidadão] de nada valem as justificativas de 
pouca mão de obra, as limitações orçamentárias ou as ex-
plicações contidas nas estatísticas, pois o que ele deseja é 
ver o seu processo julgado”. O desembargador assegurou 

que todas as ações definidas no Plano de Gestão estarão vol-
tadas para essa premissa.

O conjunto de medidas com a finalidade de impactar 
o aumento da produtividade e aprimorar rotinas de tra-
balho inclui a criação do Núcleo de Produtividade Remota, 
que auxiliará na redução da taxa do congestionamento. A 
prioridade será para processos incluídos em metas esta-
belecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e casos 
definidos em lei.

Outra iniciativa é o Comitê Permanente de Apoio à 
Produtividade dos Magistrados, que ajudará na tomada de 
decisões estratégicas sobre a melhoria da produtividade. 
A equipe tem como atribuições identificar necessidades e 
fatores críticos que impactam no congestionamento e de-
sempenho das unidades judiciárias; propor estratégias e 
supervisionar ações e projetos relacionados ao aperfeiçoa-
mento dos serviços.

Antes de assumir a Presidência, foi vice-presidente e membro da 3ª Câmara de Direito Público. É desembargador desde 18 de fevereiro 

de 2011, tendo sido eleito pelo critério de merecimento. Nascido no Município de Campo Maior (PI), tem graduação em Direito pela 

Universidade Federal do Ceará (UFC); especialização em Direito Processual Eleitoral e em Direito Eleitoral pela Escola Superior da 

Magistratura do Ceará (Esmec); e mestrado em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Cursa o primeiro MBA 

em Direito: Gestão Pública, no âmbito do Poder Judiciário, realizado na Esmec. Exerceu as funções de juiz auxiliar da Presidência e de 

juiz corregedor auxiliar de 2001 a 2005 e foi coordenador da Esmec de 2007 a 2009.

Washington Araújo

Vice-Presidência
A Vice-Presidência, que tem à frente a desembargadora Nail-

de Pinheiro, cuidará da expansão e do aperfeiçoamento do Núcleo 

de Gerenciamento de Precedentes (Nugep); e do gerenciamento, no 

âmbito do 2º Grau (Tribunal), do Núcleo de Produtividade Remota. 

Além disso, dará prioridade à admissibilidade e ao gerenciamento 

do acervo de recursos especiais e extraordinários. 

As iniciativas nortearão as ações durante o biênio de 

2019/2021 e foram elencadas durante reunião com a equipe de 

trabalho. As atividades foram apresentadas conforme planejado 

durante período de transição.

No dia da posse, a vice-presidente afirmou que “represen-

ta muito integrar essa nova Gestão. Venho cheia de planos e 

bons propósitos. Com certeza estarei dando seguimento ao tra-

balho. Iremos trabalhar com o gerenciamento de precedentes 

das Cortes Superiores, estendendo essa iniciativa também para  

a Justiça de 1º Grau”.

Diagramação/arte:
Rannjon Mikael
Impresso na área gráfica da Coordenadoria 
de Apoio Operacional do TJCE
Coordenador: 
Rômulo Cidrão
Esta edição também é disponibilizada em 
formato digital no site 
www.tjce.jus.br/jornal

Natural de Aurora (CE), é graduada em Direito pela UFC e pós-graduada (especialização) em Direito Processu-

al Civil pela mesma instituição de ensino superior. Antes de assumir como desembargadora, em 2009, era juíza 

do Fórum Clóvis Beviláqua. No TJCE, exerceu as atribuições de supervisora do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) e de presidente da 2ª Câmara de Direito Público. Foi ainda 

presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE/CE) no biênio 2017/2019 e vice-presidente e correge-

dora regional do TRE/CE (2015 a 2017). É autora do livro “O Direito Sucessório do Cônjuge e do Companheiro”.

Nailde Pinheiro
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Corregedoria-Geral

Juízes auxiliares da Gestão 2019/2021

À frente da Corregedoria, o desembargador 

Teodoro Silva prioriza a orientação e a pedagogia 

como diretrizes. “Enfatizo a ideia de que a meta 

prioritária da Corregedoria não é punir, mas sim, 

orientar e fiscalizar com intuito pedagógico, visan-

do ao bom desempenho da atividade jurisdicional 

com repercussão na produtividade, cujo o destina-

tário é o jurisdicionado. A medida punitiva é o úl-

timo recurso. E, quando necessário esta, deve ser 

aplicada de maneira intransigente, imparcial, enér-

gica e rigorosa, máxime no que tange ao desvio de 

conduta funcional de qualquer sorte. Portanto, na 

Gestão que se inicia, disso não abrirei mão.”

Ele assumiu a Corregedoria no dia 1º de feverei-

ro. A transmissão do cargo foi conduzida pelo deca-

no do TJCE, desembargador Fernando Luiz Ximenes 

Rocha, que representou o ex-corregedor-geral Fran-

cisco Darival Beserra Primo. “Que o desembargador 

Teodoro faça uma grande Gestão, e certamente o 

fará, pela sua competência, capacidade, seu desem-

penho como desembargador, da mesma forma que 

foi como membro do Ministério Público e professor 

da Universidade de Fortaleza [Unifor]. Está realmen-

te preparado para assumir essas funções”, destacou 

Fernando Ximenes.

Presidência: Alexandre Santos Bezerra Sá, 

Francisco Luciano Lima Rodrigues e Rômulo 

Veras Holanda

Vice-Presidência: Joriza Magalhães Pinheiro e 

Claudio Ibiapina

Corregedoria-Geral: Demétrio Saker Neto, Er-

nani Pires Paula Pessoa Júnior, Fernando Teles 

de Paula Lima, Francisco Gladyson Pontes Filho 

e César Morel Alcântara

Natural de Juazeiro do Norte (CE), recebeu o título de 

cidadão dos Municípios de Fortaleza, Crato e Palmá-

cia. É bacharel em Ciências Jurídicas, mestre e douto-

rando em Direito Constitucional, pela Unifor, e espe-

cialista em Direito Processual Penal, pela UFC. Há 15 

anos exerce o magistério na Unifor. Ingressou no TJCE 

em 2011, pelo quinto constitucional, em vaga reser-

vada ao Ministério Público, onde passou 18 anos. No 

Tribunal, foi membro da 2ª Câmara de Direito Privado 

e fundador da Comissão de Segurança do Judiciário 

(primeiro presidente), pelo período de sete anos, con-

cluindo os trabalhos em janeiro de 2019. É autor de 

três livros com temas voltados aos Direitos Humanos 

e ao Processo Penal Brasileiro. Em 2003, foi agracia-

do com a Comenda de “Ordem Alencarina” – Egrégio 

Tribunal Regional do Trabalho do Ceará e, em 2016, 

homenageado com o troféu “Sereia de Ouro”.

Teodoro Silva Santos

Seção de Fotos
Acompanhe o registro fotográfico 
das posses no Tribunal de Justiça, 
na Corregedoria-Geral e no Fórum 

Clóvis Beviláqua 

Teodoro Silva, Camilo Santana, Washington Araújo, Roberto 
Cláudio e Nailde Pinheiro

Anamaysa Santos, Teodoro Silva e Matheus Teodoro

Nailde Pinheiro e Fernando Nogueira

Clécio Magalhães, Edna Martins e Sérgio Parente

Washington Araújo durante entrevista coletiva

Camilo Santana e Washington Araújo

Washington Araújo, Rosangela de Francesco e família

Tarcílio Souza, Gladyson Pontes, Carlos Alberto Forte 
e José Ribamar da Silva

Ana Cristina Esmeraldo, Deusdeth Rodrigues e filhos

Paulo Airton Albuquerque, Raimundo Nonato Silva, 
Teodoro Silva, Fernando Ximenes, Mário Teófilo e José 
Maria dos Santos
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Edson Feitosa dos Santos Filho é bacharel em Direito, pela UFC, e 
em Administração de Empresas, pela Universidade Estadual do Ce-
ará (Uece), e especialista em Processo Civil, pela Esmec. Ingressou 
na magistratura em 1998, na Comarca de Itatira. Posteriormente, 

passou por Solonópole e Santa Quitéria. Em se-
guida, atuou como juiz auxiliar em Comarcas 

do Sertão Central. Desde 2011, trabalha 
como juiz auxiliar de Fortaleza, auxilian-

do e respondendo por unidades da 
área criminal, sendo que, nos últimos 
anos, atuou em Varas do Júri. Ainda 
na Capital, integrou também o Grupo 
de Auxílio para Redução do Conges-
tionamento de Processos Judiciais e, 

atualmente, faz parte do Grupo de Tra-
balho de Apoio à Área Criminal.

Conheça o vice-diretor

Juízes coordenadores das Varas e setores

O Fórum

Ana Cleide Viana de Sousa 
(Varas da Fazenda Pública, de Recuperação de 
Empresas e Falências, Execução Fiscal 
e Registros Públicos)

Antônio Cristiano de Carvalho Magalhães 
(Varas Cíveis)

Maria Martins Siriano 
(Varas de Família e Sucessões)

Mabel Viana Maciel 
(Varas da Infância e da Juventude)

Solange Menezes Holanda 
(Varas da Área Criminal)

Marcelo Roseno de Oliveira 
(Juizados Especiais Cíveis, Criminais, 
da Fazenda Pública e da Mulher)

Flávio Vinícius Bastos Sousa 
(Central de Cumprimentos de 
Mandados Judiciais)

Sílvia Soares de Sá Nóbrega
(Distribuição)

Gúcio Carvalho Coelho 
(Ouvidoria)

Ana Kayrena da Silva Freitas 
Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (Cejusc)

O Fórum Clóvis Beviláqua (localizado na av. Des. 
Floriano Benevides, 220, Edson Queiroz) é a sede 
da 1ª Instância (ou 1º Grau) de Fortaleza. São 126 
Varas (quatro delas com competência de Juizado 

Especial da Fazenda Pública) divididas em 16 
especialidades, 20 Juizados Especiais Cíveis, 

quatro Juizados Especiais Criminais e um Juizado 
da Mulher. Nessas unidades, atuam os juízes. Os 
recursos contra decisões das Varas e do Juizado 

da Mulher seguem ao Tribunal de Justiça (2º 
Grau), enquanto os relativos aos Juizados Cíveis, 
Criminais e da Fazenda Pública são encaminha-

dos às Turmas Recursais.

Fórum Clóvis Beviláqua tem o comando 
da juíza Ana Cristina Esmeraldo

A juíza Ana Cristina de Pontes Lima Es-

meraldo, terceira mulher a dirigir o Fórum Cló-

vis Beviláqua, em Fortaleza, ficará à frente das 

atividades no biênio 2019/2021. Nesse período, 

pretende gerir por meio de sistema de gover-

nança moderna, utilizando recursos técnicos, 

com conhecimento e compartilhamento de 

informações para corresponder à expectativa 

do jurisdicionado. Esse objetivo está no discur-

so de posse, que ocorreu no dia 4 de fevereiro 

de 2019. Como vice-diretor foi empossado o juiz 

Edson Feitosa dos Santos Filho.

A magistrada, que nos últimos dois anos 

comandou o Fórum das Turmas Recursais, de-

finiu a nova missão como desafiadora. “Vejo 

entretanto, como um desafio não só meu, mas 

de todos os que integram o Poder Judiciário e 

fazem a Justiça de 1º Grau, no âmbito do Fórum 

Clóvis Beviláqua. Eu, na verdade, me vejo aqui 

na condição de propor a todos nós, magistra-

dos, servidores e colaboradores, esse desafio: 

o de fazer diferente o nosso trabalho e de fa-

zermos melhor.”

De acordo com ela, nesses quase 25 anos 

de magistratura, o Judiciário teve mudanças 

significativas para melhorar os serviços ofere-

cidos à população. “Avançamos sim, é preciso 

reconhecer, mas temos muito a avançar, para 

acompanhar a velocidade com que se movi-

menta a sociedade.”

Ainda na cerimônia, presidida pelo de-

sembargador Washington Araújo, presidente 

do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), houve o 

anúncio dos novos juízes coordenadores (veja 

na página seguinte). Segundo o histórico, as 

duas mulheres que já comandaram a Diretoria 

do Fórum da Capital foram as desembargado-

ras Auri Moura Costa e Águeda Passos.

Para o juiz José Ricardo Vidal Patrocínio, 

que deixou o cargo de diretor, os “últimos dois 

anos foram de intenso trabalho, sempre com 

vistas ao aperfeiçoamento da instituição. Acre-

dito que conseguimos deixar o Judiciário me-

lhor, mas as dificuldades se renovam, e ainda 

temos muito que evoluir”.

Ana Cristina Esmeraldo é graduada e especialista em Direito, pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC), e possui Curso de Aperfeiçoa-
mento em Administração Judiciária, pela Escola Superior da Magis-
tratura do Ceará (Esmec). Ingressou na magistratura em 1994, na 
Comarca de Aracoiaba. Atuou ainda em Crato e Pacajus e, no ano de 
2009, foi promovida para Fortaleza, inicialmente como juíza auxiliar. 
Depois, teve aprovada remoção para titularidade da 12ª Vara de Exe-
cução Fiscal. Desde setembro de 2016, por transformação da referi-
da unidade judiciária, assumiu a titularidade da 3ª Turma Recursal. 
Integrou e coordenou Grupo de Auxílio, fez parte de outras equipes, 
foi auxiliar da Vice-Presidência do TJCE, distribuidora do Fórum Clóvis 
Beviláqua e diretora das Turmas Recursais. Integra a primeira turma 
do curso de MBA em Direito: Gestão Pública, na Esmec.

A nova diretora
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Posse dos novos gestores do Tribunal é 
prestigiada por familiares e autoridades

A solenidade de posse da nova Administração do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), ocorrida em 31 de janeiro 

deste ano, teve a participação de familiares, magistrados, demais autoridades e convidados dos desembargadores 

Washington Araújo (presidente), Nailde Pinheiro (vice-presidente) e Teodoro Silva Santos (corregedor-geral). A sessão 

do Pleno foi conduzida pelo desembargador Gladyson Pontes, então chefe do Judiciário cearense.

Também presentes à solenidade a vice-governadora do 

Ceará, Izolda Cela; o então presidente da Assembleia Legislati-

va, deputado Zezinho Albuquerque; o ministro do Superior Tri-

bunal de Justiça (STJ), Raul Araújo Filho; a conselheira do Con-

selho Nacional de Justiça (CNJ), Iracema Vale; o presidente do 

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE/CE), desembargador 

Haroldo Máximo; o presidente do Tribunal Regional do Traba-

lho do Ceará (TRT/CE), desembargador Plauto Carneiro Porto; 

o presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM), 

juiz Ricardo Alexandre da Silva Costa; o presidente da Câmara 

Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique da Silva; a 

defensora pública-geral do Estado, Mariana Lobo; o secretá-

rio-geral adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção 

Ceará (OAB/CE), Davi Sombra Peixoto; e o vice-presidente do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), desembarga-

dor Cid Marconi.

“Quero parabenizar toda a sua equipe 

e desejar sucesso ao novo presidente. 

O Tribunal de Justiça tem um papel 

muito importante na sociedade para 

garantir direitos às pessoas, e espero 

que a gente possa continuar todas as 

parcerias, respeitando a independên-

cia dos Poderes.”

“Desejo aos desembargadores Washington, Nailde e Teodoro mui-

to sucesso à frente do Tribunal de Justiça. Têm vários temas de mo-

bilidade urbana, saúde e administrativos da cidade de Fortaleza 

que caminham muito de perto com as ações do Judiciário. Vamos, 

certamente, construir uma pauta junto ao Tribunal para o melhor 

interesse público da cidade.”

“As instituições, hoje, são muito parceiras no Es-

tado do Ceará. Há uma união muito profícua. 

Vários programas foram criados desde gestões 

anteriores e vêm se perpetuado. O intuito é con-

tinuarmos essa importante parceria em prol da 

sociedade cearense.”

Camilo Santana 
Governador do Estado

Roberto Cláudio – prefeito de Fortaleza

Plácido Rios - Procurador-geral de Justiça do Ceará


