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ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONSELHO DA MAGISTRATURA

SESSÃO ORDINÁRIA Nº 04/2019

Sessão Ordinária do Conselho da Magistratura. Aos onze (11) dias do mês de março do ano dois mil e dezenove (2019), às dezessete (17) horas, teve lugar a quarta Sessão Ordinária do Conselho da Magistratura, ocasião em que se encontravam presentes os Excelentíssimos Senhores Desembargadores MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA – Vice-Presidente no exercício da Presidência, TEODORO SILVA SANTOS, MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES e FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO. Ausentes justificadamente os Excelentíssimos Senhores Desembargadores WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO – Presidente, e FRANCISCO CARNEIRO LIMA. A Dra. Vanja Fontenele Pontes representou a Procuradoria-Geral de Justiça. Os trabalhos foram Secretariados pelo Dr. Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragão, Secretário do Conselho da Magistratura. Aberta a sessão, a Ata da Sessão Ordinária nº 03/2019 – CM, de 25 de fevereiro de 2019, restou aprovada sem restrições. I – EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS: I.1) PROC. Nº. 8500224-78.2018.8.06.0255 (8500574-40.2019.8.06.0026) – O Conselho da Magistratura tomou ciência da suspeição declarada pela Magistrada oficiante, no processo de nº 0004278-66.2014.8.06.0113, autorizando, ademais, a remessa do presente expediente administrativo à Presidência desta Corte de Justiça para a designação de um magistrado para presidir o referido feito. I.2) PROC. Nº. 8500064-19.2019.8.06.0255 – O Conselho da Magistratura tomou ciência da suspeição declarada pelo Magistrado oficiante, nos processos de nº’s: 0040188-31.2012.8.06.0112, 0050270-48.2017.8.06.0112, 0057831-26.2017.8.06.0112, 0006641-10.2006.8.06.0112, 0004109-77.2017.8.06.0112, 0008112-41.2018.8.06.0112, 0008264-89.2018.8.06.0112, 0009906-97.2018.8.06.0112, 0010479-38.2018.8.06.0112, 0010738-33.2018.8.06.0112, 0010739-18.2018.8.06.0112, 0023894-21.2000.8.06.0112, 0026163-33.2000.8.06.0112, 0029352-19.2000.8.06.0112, 0000014-29.2002.8.06.0112, 0002668-86.2002.8.06.0112, 0002552-46.2003.8.06.0112, 0004615-73.2005.8.06.0112, 0007097-91.2005.8.06.0112, 0003202-54.2007.8.06.0112 (e seu apenso nº 0052510-15.2014.8.06.0112), 0002762-87.2009.8.06.0112, 0048387-66.2017.8.06.0112, 0055525-84.2017.8.06.0112, 0057335-94.2017.8.06.0112, 0057338-49.2017.8.06.0112, 0057138-76.2016.8.06.0112 (e seu apenso nº 0105793-16.2015.8.06.0112), decidindo, outrossim, convocá-lo a comparecer à próxima sessão ordinária deste Colegiado, a realizar-se no dia 08 de abril, às 17horas, a fim de prestar mais informações acerca do fato. I.3) PROC. Nº 8500066-86.2019.8.06.0255 – O Conselho da Magistratura tomou ciência da suspeição declarada pelo Magistrado oficiante, no processo de nº. 0112996-32.2019.8.06.0001, bem como da remessa do referido feito ao substituto legal. I.4) PROC. Nº 8500065-04.2019.8.06.0255 – O Conselho da Magistratura indeferiu a designação de um outro magistrado para proferir o novo julgamento do processo nº. 3943589-16.2013.8.06.0018, solicitada pela Magistrada, devendo, portanto, a Magistrada cumprir a decisão proferida pela Primeira Turma Recursal no Recurso Inominado nº. 032.2013.943.589-8. I.5) PROC. Nº 8500058-12.2019.8.06.0255 – PROC. Nº 8500094-80.2019.8.06.0117 – O Conselho da Magistratura deferiu o pedido formulado pelo Magistrado requerente, autorizando a mudança de residência requerida. DIVERSOS: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente informou aos Desembargadores presentes sobre a existência de 225 inspeções a serem distribuídas aos novos integrantes do Conselho da Magistratura, consignando que o grande volume de processos era decorrente da redistribuição em face do término da gestão 2017-2018, bem como de novas inspeções cuja distribuição fora aprovada durante o período de transição. Na sequência, a Desembargadora Vice-Presidente agradeceu a presença do Ministério Público e de cada um dos membros presentes, bem como os trabalhos desenvolvidos pelo Secretário do Conselho da Magistratura e o apoio da Supervisora Operacional, que viabilizaram a realização desta sessão. O Excelentíssimo Desembargador Corregedor-Geral parabenizou-a pela excelente atuação como Presidente da sessão. E, nada mais havendo a tratar, a Excelentíssima Desembargadora Vice-Presidente agradeceu a atenção e declarou encerrada a sessão. Eu, Maria Midauar, Supervisora Operacional do Conselho da Magistratura, lavrei a presente ata, que foi lida, aprovada e a seguir assinada.

Fortaleza, 11 de março de 2019.


_________________________PRESIDENTE

_________________________SECRETÁRIO


